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Sammanfattning 

Titel  Robotiserad rådgivning - Vilka faktorer påverkar de svenska 

storbankernas inställning till implementering? 

 

Bakgrund  Banksektorn har fått utstå externt tryck på förändring i och med den 

digitala utvecklingen av produkter och tjänster. Datorer och 

teknologi får allt större utrymme i vårt samhälle och leder till att 

interaktionen mellan människan och datorn blir allt mer naturlig. 

Utvecklingen av finansiell rådgivning börjar bli mer och mer digital 

i form av robotiserad rådgivning vilket innebär en utmaning för de 

svenska storbankerna då de ställs inför ett val att implementera 

denna tjänst eller inte i sin organisation.  

 

Syfte Syftet med studien är att identifiera och beskriva faktorer som 

påverkar de svenska storbankernas inställning till implementering 

av robotiserad rådgivning  

 

Frågeställning Vilka faktorer förklarar de svenska storbankernas inställning till 

implementering av robotiserad rådgivning? 

 

Metod Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens frågeställning. 

Studien är begränsad till att enbart innefatta de fyra svenska 

storbankerna.  

 

Slutsats Författarna till studien har kunnat påvisa tre faktorer som påverkar 

storbankernas inställning till implementering av robotiserad 

rådgivning.  

 

Nyckelord Robotiserad rådgivning, Institutionell teori, Digitalisering. 



 

 

Abstract 

Title  Robo-Advice - What factors affect the Swedish big banks' attitude 

towards implementation? 

 

Background  The banking sector has experienced external pressure on change in 

the digital development of products and services. Computers and 

technology are gaining more space in our society and making the 

interaction between man and computer becoming more natural. The 

development of financial advisory services is becoming more and 

more digital in the form robo-advisory, which poses a challenge for 

the Swedish big banks when faced with a choice to implement this 

service or not in its organization. 

 

Purpose The purpose of the study is to identify and describe factors that 

affect the Swedish big banks' attitude towards implementing robo-

advisory.  

 

Issue  What factors explain the Swedish big banks' attitude towards 

implementing robo-advisory? 

 

Method  The study has been conducted with a qualitative method in the form 

of semistructured interviews to answer the study's question. The 

study is limited to including only the four major Swedish banks. 

 

Conclusion The authors of the study have been able to find three factors that 

affect the big banks' attitude towards the implementation of robo-

advisory. 

 

Keywords  Robo-advisory, Institutional theory, Digitization.  
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Begreppsdefinitioner   

Aktier 

Med en aktie avses en andel i ett företag som motsvarar det satsade kapitalet 

Algoritm 

En algoritm är en instruktion som syftar till hur något ska utföras. Begreppet används ofta inom 

matematik och datavetenskap.  

Allokering 

Det är en fördelning av resurser.  

Bank 

En bank är ett företag som bedriver inlåning och utlåning samt tillhandahåller betalningstjänster 

för både privatpersoner och företag.  

Banktjänsteman 

Det är ett samlingsnamn för de som är anställda inom banksektorn.  

Diversifiering 

Det innebär att fördela eller minimera risken i sitt sparande. 

FinTech 

FinTech är en ny teknologi och innovation som konkurrerar mot traditionella finansiella tjänster 

i sättet hur det används. FinTech syftar till mer digitala lösningar. 

Fonder 

En fond innefattar en rad olika tillgångsslag, så som aktier och råvaror. En fond ägs av många 

innehavare tillsammans. En Indexfond eftersträvar att värdeutvecklingen ska reflektera ett 

specifikt marknadsindex.   

Homogenisering 

Det innebär en strävan att ta efter och bli mer lika andra.     
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Nischbank 

Det är en bank som specialiserar sig inom ett visst område.  

Retail banking  

Det innebär den del av banken som riktar sig mot privatkunder.  

 

Riskbudget  

Riskbudget är de pengar som blir åsidosatta enbart för att hantera specifika hot eller möjligheter.  

Riskaptit  

Det innebär hur benägen en investerare är att ta risker i sitt sparande och sina investeringar. 

Självbetjäningstjänster 

Det är tjänster som gör det möjligt för användaren att utföra aktiviteter själv som tidigare krävde 

assistans från den berörda aktören.  
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel kommer till en början ge en beskrivning av problembakgrunden för studien vilket 

följs av en mer detaljerad problemdiskussion av robotiserad rådgivning. Vidare i detta kapitel 

kommer syftet med studien att presenteras tillsammans med den frågeställningen som ska 

avhandlas. Därefter förklaras de avgränsningar författarna till studien har valt i förhållande 

till det valda problemområdet. Slutligen ges en disposition vilken ger läsaren en överblick över 

studiens struktur. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund  

Motorn för den finansiella sektorn utgörs av banker (Svenska Bankföreningen, 2014). De 

svenska bankerna har enligt Svenska Bankföreningen (2014) ett stort inflytande och en 

betydande roll för landets finansiella system. Banksektorn utgör en grundläggande förutsättning 

för den ekonomiska tillväxten och välfärden i Sverige. Banksektorn ses även som en viktig 

byggsten för landets ekonomiska infrastruktur. Den svenska banksektorn har tre huvudsakliga 

uppgifter i form av en viktig aktör i det finansiella systemet. Dessa uppgifter är enligt Svenska 

Bankföreningen (2016) arbetet med omvandlingen från sparande till finansiering, 

riskhanteringen och till sist att lyckas säkerhetsställa och effektivisera processen kring 

finansiella transaktioner.  

 

Enligt den Svenska Bankföreningen (2016) har bankväsendet fått utstå stort externt tryck på 

förändring i takt med utbredningen och utvecklingen av digitalisering, internationalisering och 

regleringar. Den här förändringen har inneburit och medfört ett nytt synsätt i hur banker 

utvecklar produkter och tjänster, samt hur dessa distribueras till kunderna. Bons et al. (2012) 

menar att detta i sin tur har bidragit till ett samhälle och en marknad där bankens kunder idag 

kan utföra sina bankärenden på distans via digitala plattformar. Bankens kunder kan på ett 

enkelt sätt genomföra sina ärenden via sin internetbank eller via mobila innovationer i form av 

appar, istället för att utföra det på ett fysiskt kontor (Angelakopoulos & Mihiotis, 2011).  

 

Den teknologiska utvecklingen har bidragit till förändrade marknadsförhållanden inom 

banksektorn vilket har inneburit ökad konkurrens på marknaden (Ström, 2015). Nordea, SEB, 

Swedbank och Handelsbanken räknas till de svenska storbankerna då de tillsammans utgör 
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majoriteten av den finansiella marknaden i Sverige (Svenska Bankföreningen, 2016). De 

svenska storbankerna får utstå stor konkurrens från nya aktörer som vill ta marknadsandelar 

genom att nischa sig och satsa på innovativa digitala lösningar för kunderna (Goldberg, 2016).  

 

Enligt Puschmann (2016) har den allmänna digitaliseringen i världen haft en stor påverkan på 

den finansiella sektorn. Finansiell teknologi, eller ”FinTech”, omfattar innovativa lösningar 

inom den finansiella sektorn i startup-företag men också i befintliga finansiella aktörer såsom 

banker. Inom FinTech framhävs några olika kategorier för att främja innovation. Dels lyfts 

utvecklingen av produkter och tjänster fram, men också organisatoriska strukturer och 

processer. Den senaste utvecklingen inom informationsteknologin leder till att företagen blir 

allt mer automatiserade i sina processer och förändras fundamentalt genom omorganisationer 

genom att nya affärsmodeller introduceras. Ett exempel på nya affärsmodeller som får 

genomslag på grund av den senaste FinTech-utvecklingen är robotiserad rådgivning 

(Puschmann, 2016). Robotiserad rådgivning är en synonym till automatiserad rådgivning och 

Finansinspektionen definierar det enligt följande: 

”Automatiserad rådgivning 

Med automatiserad rådgivning avser FI personliga råd om finansiella 

instrument som ges utan mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig 

inblandning, ofta online.” (Olivendahl & Thorsbrink, 2016, s. 2) 

 

I och med att datorer och teknologi spelar allt större roll i vårt samhälle har det lett till att 

interaktionen mellan människan och datorn blivit allt mer naturlig. Detsamma gäller när det 

kommer till att utföra ekonomiska aktiviteter, vilket inkluderar att sköta sin privatekonomi. 

(Fisch & Turner, 2017)  

Enligt Fisch och Turner (2017) använder de robotiserade rådgivarna information om kunderna 

för att rekommendera och sköta deras placeringar. Kunderna svarar på ett frågeformulär som 

ger en indikation kring till exempel kundernas riskbenägenhet och placeringshorisont på sitt 

sparande, vilket gör att banken kan minimera kostnaden för den fysiska rådgivningen. Sedan 

bidrar den med att hjälpa investerare att ha koll på risken, diversifiera och sköta skatten på ett 

fördelaktigt sätt. Roboten konstruerar en portfölj med olika tillgångar i form av till exempel 

aktier och fonder. Den återinvesterar de eventuella utdelningar genererade av investeringarna 

samt allokerar portföljen på bästa sätt. Fisch och Turner (2017) menar också att till skillnad från 
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mänskliga rådgivare, som anses vara aktiva investerare, är en robotiserad rådgivare passiv och 

investerar mer i index-fonder. Det finns indikationer vilka tyder på att en robotiserad rådgivning 

har fördelar då den anpassas efter kunderna. Ett exempel är att när kunderna närmar sig pension 

blir investeringarna och rekommendationerna mer konservativa och försiktiga för att bevara 

kapital (Fisch & Turner, 2017). Den robotiserade rådgivningen är också mer rationell än vad 

den klassiska mänskliga rådgivningen är och kan på så vis köpa mer aktier vid en nedgång på 

marknaden vilket kan vara svårt för mänskliga rådgivare. 

På grund av att den robotiserade rådgivningen använder sig av datorteknologi och algoritmer 

istället för dyrare mänskliga rådgivare kan det leda till lägre avgifter för kunden i och med den 

robotiserade rådgivningen (Scherer, 2017). Enligt Angelakopoulos och Mihiotis (2011) kan 

även bankernas operationella kostander reduceras genom att implementera digitala produkter 

och tjänster som är helt eller delvis automatiserade.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I den digitala tiden som världen befinner sig i är det möjligt att digitaliseringen bidrar med olika 

fördelar men det medför också risker. I och med digitaliseringen kan data samlas in och spridas 

på ett enkelt sätt. Den här spridningen av data genereras på grund av digitaliseringens 

utbredning och kan enligt Davis et al. (2017) leda till att konkurrensen ökar på världens 

marknader. Digitaliseringen ger också upphov till att mer information kommer att finnas 

tillgänglig och därmed skapa större utrymme för att ta fram nya och bättre digitala produkter 

och tjänster. 

Enligt Thakur (2014) har bankindustrin länge legat i framkant när det kommer till att införliva 

digitalisering i sin verksamhet. I en tid av förändring och med den allt mer påtagliga 

digitaliseringen har det lett till en ökad efterfrågan på digitaliserade produkter och tjänster. I 

och med att tekniken har gått framåt har det bidragit till nya innovationer av 

självbetjäningstjänster via digitala plattformar, i form av internetbank och mobila tjänster. Det 

har medfört att kundernas krav på lättillgänglighet har ökat då de är mer intresserade av att 

kunna sköta sina bankärenden snabbt och smidigt (Thakur, 2014). Sveriges tidigare 

finansminister Anders Borg menar att bankerna står inför en tuff omställning i och med den 

teknologiska utvecklingen och påpekar att bankerna nu måste ändra sitt tankesätt för att kunna 

anpassa sig till den nya marknadssituationen (Ström, 2015). Detta understryks också av vad 

Pousttchi och Dehnert (2018) säger i sin studie kring problematiken kopplat till 
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implementeringen av robotiserad rådgivning. Pousttchi och Dehnert (2018) lyfter fram att det 

krävs dyra investeringar då dessa traditionella banker har gamla system som är i behov av 

utveckling.  

Tertilt och Scholz (2017) framhäver att den robotiserade rådgivningen och investeringar av 

privatpersoners kapital ska ske effektivt, rationellt och transparent. För att kunna uppfylla detta 

är det viktigt att vissa kriterier uppfylls när en professionell finansiell rådgivning eller placering 

görs, dessa kriterier beskrivs i termerna riskbudget och riskaptit. Den information en 

robotrådgivare samlar in används sedan för att klassificera kunderna till en viss typ av riskklass 

(Jung et al., 2018). Därefter ges det råd till kunderna om olika typer av rekommenderade 

portföljer som hen bör placera sitt kapital i. Det finns dock inga normer när det kommer till hur 

den insamlade informationen behöver användas som hjälpmedel för att kunna kategorisera de 

kunder som berörs (Tertilt & Scholz, 2017). Tertilt och Scholz (2017) menar därmed på att 

bedömningen av risken är otydlig och i viss mån ofullständig. 

Då den robotiserade rådgivaren bygger på algoritmer och är programmerad för att sköta 

rådgivningen och även göra placeringar kan det leda till problem om det skulle visa sig att det 

har uppstått fel vid programmeringen (Dickson, 2015). Det kan leda till en dominoeffekt där 

felet genomsyrar hela rådgivningen till alla bankens kunder som använder sig av den 

robotiserade rådgivaren och problematiken i vem som bär ansvaret och risken blir därmed en 

legitim men svår fråga (Dickson, 2015). Till skillnad från robotiserade rådgivare kan en 

mänsklig rådgivare tolka sina kunders möjlighet och villighet till risk på ett helt annat sätt 

(Tertilt & Scholz, 2017). Det visar sig också finnas en markant skillnad mellan de två olika 

typerna av rådgivare. Den robotiserade rådgivaren tenderar att använda sig av färre frågor, 

jämfört med den mänskliga rådgivaren, för att maximera användarvänligheten kontra risken för 

kunderna. Det framgår av tidigare studier att robotrådgivare även använder sig av frågor i sina 

formulär som inte har någon påverkan på riskkategoriseringen (Tertilt & Scholz, 2017). 

Utvecklingen av den finansiella rådgivningen i form av digitalisering och automatisering 

innebär en stor utmaning för de svenska storbankerna i valet om de ska välja att implementera 

denna digitala tjänst eller inte i sin organisation (Ström, 2015). Tidigare studier kring detta 

ämne lägger större fokus på de banker som redan har implementerat robotiserad rådgivning. 

Författarna till denna studie syftar till att identifiera och beskriva vilka faktorer som påverkar 

storbankernas inställning till att implementera robotiserad rådgivning eller inte.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera och beskriva faktorer som påverkar de svenska 

storbankernas inställning till implementering av robotiserad rådgivning.  

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för studien är bankernas kunder. Kunderna får genom studien kunskap om de 

faktorer som påverkar de svenska storbankernas inställning till robotiserad rådgivning. Målet 

med studien är att bankernas kunder ska kunna fatta mer välgrundade beslut vid val av bank 

utifrån kundernas personliga preferenser vad gäller digitala produkter och tjänster. 

1.5 Frågeställning   

 Vilka faktorer förklarar de svenska storbankernas inställning till implementering av 

robotiserad rådgivning? 

1.6 Avgränsningar     

Studien har för avsikt att enbart fokusera på utformningen av finansiell rådgivning för 

privatpersoner. Detta med anledning av att robotiserad rådgivning fortfarande är att anse som 

en ny form av rådgivning och är i dagsläget främst utvecklat för privatpersoner. Fokus kommer 

att ligga på robotiserad rådgivning som behandlar privatpersoners sparande och placeringar i 

form av aktier och fonder. 
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1.7 Disposition 

 Kapitel 1 

Inledning 

Kapitel 2 

Referensram 

Kapitel 3 

Metod 

Kapitel 4  

Empiri 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 6 

Slutsats 

I kapitel ett ges en beskrivning till studiens problembakgrund och 

problemdiskussion tillsammans med syftet och frågeställningen för studien som 

är ämnade att avhandlas. Vidare ner i kapitel två får läsaren ta del av tidigare 

forskning inom studiens berörda områden och den teori som valts. Kapitlet 

mynnar ut i en analysmodell som kommer ligga till grund för hur den insamlade 

empirin tillsammans med den tidigare forskningen kommer att analyseras. I 

kapitel tre finner läsaren argumentation för olika metodiska val som har tagits 

under studien samt en presentation av storbankerna. Under detta kapitel får 

läsaren också ta del av hur författarna tagit hänsyn till de olika 

trovärdighetskriterierna och de etiska överväganden som gjorts och avslutas 

med en metodkritik. Kapitel fyra lyfter fram det empiriska material som har 

samlats in under studiens gång med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Under kapitel fem analyseras det empiriska material och tidigare forskning 

utefter den analysmodell som tagits fram tidigare. I kapitel sex får läsaren ta del 

av författarnas slutsatser kring studiens syfte och frågeställning utifrån det 

analyserade resultatet. Det ges även en beskrivning kring studiens bidrag och 

förslag till vidare forskning. Kapitlet avslutas med samhällsenliga och etiska 

aspekter.  
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2. Referensram 
__________________________________________________________________________________ 

Referensramen inleds med en beskrivning av lagar och regler som påverkar bankerna 

tillsammans med de nya marknadsförhållanden som råder. Därefter presenteras tidigare 

forskning inom berörda områden för studien tillsammans med den valda teorin. Referensramen 

avslutas med en analysmodell. 

 ___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Lagar och regler 

2.1.1 Markets in Financial Instruments Directive- MiFID II 

MiFID II är ett regelverk som gäller för värdepappersmarknaden inom EU. Regelverket är 

enligt Finansinspektionen tänkt att skapa lika villkor på finansmarknaderna då kraven med 

MiFID II gör att företagen måste vara mer transparenta. Den här transparensen tar sig uttryck 

genom att de berörda företagen behöver offentliggöra positioner som de har på marknaden, bud 

och transaktioner. (Finansinspektionen, 2017) 

Rapporteringsplikten för bankerna ökar och dessa måste nu rapportera vid affärer på valuta- 

och räntemarknaden samt vid derivat- och råvaruaffärer. MiFID II ger upphov till ett skydd för 

konsumenterna genom en mer effektiv marknad. (Affärsvärlden, 2018) 

2.1.2 Payment Services Directive- PSD2 

Banker har länge legat i framkant när det kommer till att samla data om sina kunder. PSD2 är 

ett direktiv vilket tvingar bankerna att implementera program i sin infrastruktur som gör det 

möjligt för tredjeparter att på ett säkert sätt få tillgång till deras data om kunderna. 

Tredjeparterna kan därmed bygga och utveckla egna produkter och tjänster utifrån den data som 

de får tillgång till. Med den data som tredjehandsparter får tillgång till  kan de förstå köpmönster 

eller kredithistoria hos kunderna. Direktivet är framför allt användbart för FinTech-bolag som 

kan dra nytta av den data som presenteras (Browne, 2018). 

PSD2 är framtaget för att underlätta betalningar som görs mellan landsgränser, men även för 

andra finansiella tjänster inom EU. Tanken med PSD2 är att öka konkurrensen inom 

banksektorn då den ska underlätta för innovationer och utveckling inom betalningsområdet. 

(Svenska Bankföreningen , 2018) 
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2.2 Nya marknadsförhållanden inom banksektorn 

I Sverige fanns det år 2016 117 stycken banker enligt Svenska Bankföreningen (2016), varav 

fyra banker utgör majoriteten av den finansiella marknaden, närmare bestämt 63 %. Dessa 

banker är Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken vilka räknas som storbanker. Det som 

är signifikant för storbankerna är att de representerar en stor del utav den finansiella marknaden, 

samtidigt som de bankerna kan erbjuda sina kunder alla typer av finansiella tjänster (Svenska 

Bankföreningen, 2016). De svenska storbankerna har en del likheter samtidigt som de skiljer 

sig åt i vissa avseenden. Till exempel skiljer de sig åt i vilken typ av kundsegment de riktar sig 

till, hur bankerna sätter priser på olika produkter och tjänster samt distributionskanaler. I och 

med detta ska inte heller dessa banker enligt Svenska Bankföreningen (2016) ses som en 

enhetlig grupp utan de ska ses som konkurrenter gentemot varandra. 

De svenska storbankerna står idag inför förändrade marknadsförhållanden som har vuxit fram 

i och med den starka utbredningen av digitaliseringen och e-banking tjänster (Mukherjee & 

Nath, 2003). Detta har bidragit till en ökad konkurrens på marknaden i takt med att nya aktörer 

har vuxit fram och ny finansiell teknologi har tillkommit som har till syfte att främja nya 

innovationer i form av bland annat automatiserade lösningar inom banksektorn (Puschmann, 

2016).  En konkurrens som enligt Goldberg (2016) innebär att banksektorn idag befinner sig i 

ett helt nytt klimat i och med den allt mer växande konkurrensen från nischbanker och start-upp 

företag som inriktar sig på FinTech-området. Storbankerna i Sverige konkurrerar därmed inte 

enbart mot de traditionella bankerna utan idag finns det andra typer av konkurrenter att ta 

hänsyn till (Ström, 2015).  

Storbankerna påvisar inte riktigt samma strategi sinsemellan i hur de bemöter den nya 

konkurrensen från innovativa teknologiska lösningar. Ström (2016) skriver att digitaliseringen 

slår hårt mot kontorsverksamheten inom banksektorn. Trenden visar en snabb 

nedläggningshastighet av storbankernas kontor där bankerna mellan åren 2007 och 2015 har 

storbankerna tillsammans stängt ner cirka 250 kontor. Handelsbanken är den enda storbanken 

som satsat på att bygga upp fler kontor för att bibehålla sin lokala förankring (Strömberg, 2016). 

Trots Handelsbankens försök med att hålla denna strategi uppe skriver Ström (2016) att de 

troligtvis kommer att behöva stänga ner ett 50-tal kontor som en konsekvens av 

digitaliseringen.   
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2.3 Digitala produkter och tjänster inom banksektorn  

Begreppet digitalisering syftar till att belysa möjligheter i form av till exempel 

tidseffektivisering som kan åstadkommas i och med användningen av digitala teknologier (Gray 

& Bernhard, 2015). Pousttchi och Dehnert (2018) lyfter i sin studie fram hur digitalisering går 

att se inom banksektorn, främst då den förändrar den naturliga interaktionen mellan banken och 

dess kunder. Det här sker genom att kanaler för kommunikation förändras samt att 

kommunikationen blir automatiserad och moderna former av dataanalys blir allt mer tillgänglig 

för företagen. Enligt Cetto et al. (2015) är självbetjänande teknologi något som växer fram och 

blir allt mer viktigt för företag inom kundorienterade branscher, såsom banker. För banker är 

framför allt robotiserade rådgivning och andra typer av automatiserade processer av intresse på 

grund av den snabba utvecklingen inom banksektorn. Vad gäller digitalisering är 

självbetjänande teknik en viktig del av utvecklingen (Pousttchi & Dehnert, 2018). 

Digitaliseringen inom banksektorn är inget nytt utan banksektorn anses enligt Bons et al. (2012) 

vara en av pionjärerna för digitaliseringen när det kommer till utbud av digitala produkter och 

tjänster. Idag ser vi en rad olika innovationer vilka har förändrat banksektorn (Angelakopoulos 

& Mihiotis, 2011). En av de större innovationerna används för dagligt bruk och det är våra 

mobiltelefoner. De används för att tillhandahålla digitala banktjänster (Bons et al. 2012). Detta 

ihop med till exempel internetbanken, uttagsautomater och nu även robotiserad rådgivning 

utgör grunden för den enorma utbredningen av digitala tjänster dagens banker kan erbjuda sina 

kunder (Bons et al. 2012).  

 

Digitaliseringen har påverkat banksektorn i det avseendet att den har bidragit till ett helt nytt 

synsätt. Ett synsätt som enligt Mukherjee och Nath (2003) inneburit att den traditionella synen 

har förändrats, vilket tidigare innebar att kunden skulle komma in till kontoret och sköta alla 

sina ärenden. I takt med digitaliseringens utbredning behöver inte kunderna vara lika beroende 

av det fysiska mötet med banken då de istället kan utföra sina ärenden via digitala plattformar 

(Angelakopoulos & Mihiotis, 2011). Detta kan komma att rubba det traditionella synsättet av 

bankverksamheten som bygger på en fysisk interaktion mellan banken och dess kunder för att 

på så sätt skapa och bygga en långvarig relation som varar över tid. Det här blir således svårare 

i samband med att interaktionen avtar då kunderna idag inte är lika beroende av den fysiska 

banken för att sköta sina ärenden (Mukherjee & Nath, 2003).  
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Pousttchi och Dehnert (2018) lyfter fram utmaningar inom området för banker vilket är att det 

till exempel krävs stora och resurskrävande investeringar för att implementera och utveckla den 

här typen av digitala produkter och tjänster. Dessa tjänster ska även vara tidsenliga, uppdaterade 

och personliga, vilket de framhäver i sin studie att kunderna kräver i allt större utsträckning. 

Pousttchi och Dehnert (2018) menar att hanteringen av den digitala utvecklingen är en stor 

utmaning för bankerna. 

 

Colgate et al. (2005) menar att bankerna kan dra fördelar av den digitala utvecklingen och skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden. Detta genom att bankerna via de 

digitala kanalerna kan ha en mer frekvent samverkan med kunderna då de inte är lika bundna 

till det fysiska mötet längre utan att deras ärenden kan skötas på distans (Colgate et al., 2005). 

Bankerna kan enligt Nikiforova (2017) därför se de digitala kanalerna som en möjlighet och 

komplement till det traditionella fysiska kundmötet snarare än att se det som ett hot. Colgate et 

al. (2005) menar vidare att banken kan bygga upp relationen gentemot kunderna genom 

skräddarsydda digitala plattformar för varje enskild kund för att på så sätt kompensera den 

avtagande interaktionen.   

 

Brynjolfsson och Hitt (2000) menar i sin studie att det finns ett samband mellan 

informationsteknologins utveckling och hur väl företag presterar och växer ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Vidare menar Brynjolfsson och Hitt (2000) att det kommer att fortsätta så länge den 

teknologiska utvecklingen fortsätter att digitalisera världen och företagen. De menar också att 

ekonomiska institutioner, såsom banker, gynnas av utvecklingen av digitaliseringen då den har 

en kraft att reducera kostnader för bland annat kommunikation och informationsprocessandet. 

 

2.3.1 Inställning  

Författarna till denna studie har valt att utgå från Di Martino och Zan (2010) definition av det 

engelska ordet ”attitude” som motsvarar inställning. Di Martino och Zan (2010) menar att 

konstruktionen inställning kommer från socialpsykologin och att det bygger på förutsägelser 

kring individers beteenden i situationer, där val baseras på enkla preferenser. Di Martino och 

Zan (2010) definierar inställning som en benägenhet för att svara på ett visst objekt, antingen 

positivt eller negativt.  
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2.3.2 E-banking  

E-banking är ett samlingsnamn för alla de tjänster och elektroniska produkter bankerna 

tillhandahåller och erbjuder sina kunder (Angelakopoulos & Mihiotis, 2011). Enligt Durkin och 

Howcroft (2003) har intresset och användandet av e-banking hos kunder ökat, vilket de 

förklarar grundar sig i att dessa distributionskanaler föredras mer och mer. Denna nya teknologi 

har förändrat dagens banksektor i och med att bankerna kan interagera med kunden både fysiskt 

och virtuellt. Detta för med sig både fördelar och nackdelar för bankerna, vilket 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) lyfter fram i sin studie. 

2.3.3 Födelar med E-banking 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011)  menar att banker kan komma åt nya kunder i samband 

med att de kan erbjuda nya innovativa lösningar. Detta kan göras då bankerna idag har 

möjligthet att nå ut till och attrahera fler kunder utan att ha ett lokalt förankrat kontor. 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011)  menar vidare att vid en utökning av e-tjänster kan banken 

lättare reducera driftskostnader då större del av banktjänsterna  distribueras via digitala kanaler 

istället för fysisk interaktion. Durkin och Howcraft (2003) visar på vikten av ökad 

effektivisering av banktjänstemännens arbete, vilket ökar i takt med att de inte behöver lägga 

ner lika mycket tid på vissa typer av arbete som kunderna själva enkelt utföra via sina 

självbetjäningstjänster. Detta bidrar i sin tur till att bankerna kan öka kvalitén på sin service 

gentemot sina kunder då inströmning till kontoren minskar.  

2.3.4 Nackdelar med E-banking 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) menar att det är väldigt tids- och kostnadskrävande för 

bankerna att erbjuda e-banking, i den bemärkelsen att de behöver lägga resurser på att 

marknadsföra dessa produkter och tjänster via olika kanaler. För att kunna erbjuda digitala 

produkter och tjänster kommer det att krävas investeringar av bankerna för att upprätta, 

underhålla och ersätta den tekniska infrastrukturen (Pousttchi & Dehnert, 2018). Vilket även 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) lyfter i sin studie som en utmaning för bankerna, där de 

framhäver att den teknik som används snabbt blir omodern och behöver uppgraderas. 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) lyfter även fram att en nackdel som digitala produkter och 

tjänster medför är de kostnader som krävs för att upprätthålla rätt kunskap inom det tekniska 

området för bankerna. Enligt Angelakopoulos och Mihiotis (2011) krävs det att de personer 

inom bankerna som har ansvar för de digitala produkterna och tjänsterna har en väldigt stark 

teknisk, affärsinriktad och legal bakgrund, vilket kan begränsa åtkomsten till kompetent 

personal för bankerna.  



14 

 

 

2.4 Risker med digitala produkter och tjänster inom banksektorn 

Enligt Lee (2009) finns det fem stycken olika risker kopplade till digitala produkter och 

banktjänster. Dessa är säkerhets- och privatrisk, finansiell risk, social risk, tids- och 

bekvämlighetsrisk samt prestationsrisk. 

Lee (2009) menar att den största risken med digitala banktjänster som är kopplade till säkerhet 

och det privata för de som använder tjänsterna är det potentiella hotet från bedragare och 

hackare som kan äventyra säkerheten. Problematiken kring säkerhetsrisken är även något som 

Nui Polatoglu och Ekin (2001) lyfter fram i sin studie som en av de främsta orsakerna till varför 

kunder haft svårt för att anta nya digitala tjänster. Lee (2009) framhäver att risken med 

bedragare och hackare kan leda till både monetära förluster för användarna samt inskränkningar 

i det privata.  

Den finansiella risken framhäver både Nui Polatoglu och Ekin (2001) och Lee (2009) är 

kopplad till potentiella transaktionsfel och att obehöriga kommer åt användarens konto. Lee 

(2009) menar att digitala tjänster och digitala banker för tillfället saknar samma försäkran som 

det traditionella systemet genom formella processer. Den sociala risken som digitala produkter 

och banktjänster kan medföra är enligt Lee (2009) hur allmänheten ser på de som använder 

dessa tjänster. Lee (2009) framhäver att användandet kanske inte är fullt accepterat av 

omgivningen och kan därmed skada användarens person.   

När det kommer till tids – och bekvämlighetsrisk lyfter Lee (2009) fram att det kan vara 

tidskrävande att lära sig den digitala plattformen som banken eller dess tjänster befinner sig på. 

Lee (2009) framhäver även att risken som medförs är hur väl bankernas system fungerar och 

hur snabba de är på att visa den information som eftersöks. Lee (2009) lyfter prestationen hos 

banken som en risk, med avseende på den tekniska kvaliteten. Lee (2009) menar att det finns 

en risk med systemfel vilket kan medföra att webbsidan inte fungerar som den ska vilket 

påverkar användandet av en digital bank och dess tjänster.  

Den finansiella rådgivningen har enligt Tertilt och Scholz (2017) förändrats i och med 

framtagandet av robotiserad rådgivning. Detta har i sin tur bidragit till en förändring i hur 

bedömningen sker av kundens risktolerans då den emotionella faktorn utesluts i och med 

borttagandet av den fysiska kontakten. Det finns enligt Tertilt och Scholz (2017) två olika typer 

av risktolerans, objektiv och subjektiv. Den objektiva syftar till att bestämma en kunds 

risktolerans med bakgrund av fakta som tas fram i form av vad kunden i fråga har för 
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placeringshorisont eller investeringsmål. Subjektiv risktolerans skiljer sig i det avseendet att 

den har ett fokus på kundens känslor och åsikter, vilket innebär att utgångspunkten för den 

subjektiva risktoleransen i jämförelse med den objektiva synen skiljer sig (Tertilt & Scholz, 

2017). En individs risktolerans är väldigt enskild och bestäms av en rad bakomliggande faktorer 

enligt Wang (2009). Wang (2009) lyfter fram ålder, utbildning, inkomst och förmögenhet som 

några viktiga faktorer när det kommer till frågan om vad som påverkar en individs risktolerans 

vilket även styrks av (Ammon Jianakopolos & Bernasek, 2006).  

 

En riskfaktor förknippad med robotiserad rådgivning är enligt Fein (2015) dess oberoende och 

hur den robotiserade rådgivningen inte agerar utifrån kundens intresse utan snarare låter kunden 

själv se efter sitt egenintresse i de aktuella situationerna. Fein (2015) lyfter fram att användandet 

av robotiserade rådgivningen troligtvis upprättas för att försöka minimera det ansvar som finns 

mellan banken kopplat till kunderna. Fein (2015) framhäver i sin studie att de olika robotiserade 

rådgivare som granskats upprättar villkor som medför väsentligt ansvar och risk på kunderna 

genom att begränsa ansvaret gentemot ledning, styrelse, anställda, aktieägare och filialer. Vilket 

innefattar förluster, skador, skyldigheter och kostnader som uppstår kopplat till vad den 

robotiserade rådgivaren väljer att ge som råd eller i den mån den faktiska investeringen görs av 

en robotiserad rådgivare. Fein (2015) visar genom sin studie att robotiserade rådgivare inte är 

fria från konflikter i egenintresse samt inte minimerar investeringskostnaderna för kunder.  

 

2.5 Konkurrens inom banksektorn 

Gunji et al. (2007) framhäver i sin studie att avregleringar inom banksektorn i början på 80-

talet ledde till en förändrad konkurrenssituation för bankerna. Gunji et al. (2007) menar att de 

flesta länderna möttes av sammanslagningar mellan banker, nya aktörer tillkom på den 

finansiella marknaden samt att bankerna expanderade sin verksamhet till att innefatta nya delar, 

vilka inte var att anses som klassiska för de tidigare bankerna. Gunji et al. (2007) menar också 

att konkurrenssituationen inom banksektorn kan komma att förändras ytterligare när det 

begränsade banksystemet liberaliseras mer men att det kan skilja mellan olika länder. 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) lyfter fram att konkurrenssituation inom banksektorn likt 

Gunji et al. (2007) blir allt mer påtaglig genom avregleringar av finansmarknaden då det ger 

utrymme för nya aktörer att etablera sig. De nämner också hur konkurrensen blir mer intensiv 

i samband med ett växande utbud av digitala produkter och tjänster hos bankerna i och med att 

dessa nya aktörer erbjuder innovativa digitala lösningar. Angelakopoulos och Mihiotis (2011) 
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menar att den intensiva konkurrensen bygger på att kunderna lättare kan jämföra bankernas 

utbud på ett mer effektivt sätt via till exempel hemsidor. 

De faktorer som avgör hur konkurrensutsatt en viss bransch kan enligt Porter (1983) förändras 

och kommer även att göra det. Porter (1983) beskriver att branschtillväxten är vanligt 

förekommande när det kommer till förändring när en bransch blir mättad. Genom att 

tillväxttakten avtar när branschen mättas leder det enligt Porter (1983) till en ökad och mer 

intensiv konkurrens på marknaden där minskade vinster och utslagning är effekter. 

Weill (2013) lyfter i sin studie fram hur konkurrensen var avsedd att förändra banksektorn och 

menar att avsikten var att den ökade konkurrensen skulle leda till positiva fördelar för 

konsumenterna i form av prisreduktioner. Genom att kunderna tar del av prisreduktionerna 

leder det till att räntan sjunker, vilket medför mer investeringar och på så vis främjar det 

tillväxten i landet. Det här stödjs av vad Goddard och Wilson (2009) lyfter fram i sin studie, 

där de menar på att en sund konkurrens inom banksektorn har långtgående implikationer för 

effektiv produktivitet, konsumenters välfärd samt den ekonomiska tillväxten i landet. Goddard 

och Wilson (2009) framhäver vikten av bankernas konkurrens som en viktig del när det kommer 

till att förse investerare med pengar inlånade från sparare på marknaden. 

 

2.6 Institutionell teori 

Den institutionella teorin beskriver organisatoriska fenomen såsom utvecklingen av särpräglade 

former, processer inom organisationen eller företaget, deras strategier samt perspektiv och 

kompetenser (Leaptrott, 2005). Vidare menar Leaptrott (2005) att utvecklingen av de 

särpräglade formerna ett företag kan ta drivs fram av behovet att svara upp på den press som 

formas på företaget. Till en början utgick den institutionella teorin enligt Leaptrott (2005) från 

att fokusera på individernas målmedvetna ansträngningar att reagera på pressen. Detta gjordes 

på ett sätt som stämde överens med företagens fastställda ordning och dess formalitet, vilket 

byggde på värderingar som ansågs viktiga. Teorin framhäver också vikten av sitt 

resursberoende avseende tekniska krav, resursflöden, informationsflöden samt inflytelserika 

relationer. 

Den institutionella teorin tydliggör att de handlingar som utförs inom ett företag följer det som 

förväntas av dem (Oliver, 1997). Teorin visar också hur företagen påverkas av sin omgivning, 

då främst av andra företag. Oliver (1997) framhäver att dessa handlingar som förväntas av dem 
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som en organisation eller ett företag bygger på ett ramverk som innefattar normer, värderingar 

och givna antaganden. 

Den institutionella teorin visar också att regelefterlevnad prioriteras högt, även framför mer 

rationella beslut och handlingar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Den institutionella teorin 

framhäver också att en organisation eller ett företag påverkas av både externa effekter och 

interna effekter (Zucker, 1987). Dock finns det ett fokus inom teorin enligt Eriksson-Zetterquist 

(2009) som visar det externa förhållandet mellan olika företag och hur de påverkar varandra. 

Detta sker i form av hur de tar till sig idéer när det kommer till förändring vilket kan vara den 

för stunden moderna teknologiska utvecklingen.  

I och med det här tankesättet blir den institutionella teorin ett alternativ till den vanliga 

uppfattningen att ett företag skulle vara ett rationellt verktyg (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det 

klassiska sättet att se på företag är att se dessa som rationella verktyg. I det här fallet uppnår de 

uppsatta mål genom att noggrant överväga sina alternativ, planera och sedan verkställa. Detta 

sker i hög grad utan att vara förhastade och utan att påverkas av yttre faktorer (Zucker, 1987). 

Istället anses företag mer stabila och att de tar till sig nya trender först efter detta noggranna 

övervägande. Den institutionella teorin menar att ett företag hela tiden anpassar sig efter interna 

och externa påtryckningar vilket leder till att förändring är att anse som självklart för dessa 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Förändringen sker dock långsamt till följd av de interna 

förändringarna i ett företaget. Det leder vidare till att företaget utvecklas och ändrar sig på ett 

sätt som leder till att det blir mer unikt enligt Eriksson-Zetterquist (2009).  

2.6.1 Isomorfism 

Isomorfism innebär att företag tenderar att ta efter varandra och bli lika i formen. När en bransch 

har upprättats blir homogenisering en naturlig del av utvecklingen och det finns inte något 

utrymme att handla självständigt, utan företagen kommer att börja likna varandra enligt 

Eriksson-Zetterquist (2009). Davidson et al. (2006) menar att homogeniseringen inte är 

förvånande, utan att det anses självklart att det leder till isomorfism. Det går att identifiera tre 

stycken mekanismer vilka är bidragande orsaker till institutionalisering, dessa är tvingande 

isomorfism, imiterande isomorfism, och normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 

2.6.2 Tvingande isomorfism 
Den tvingande isomorfismen karaktäriseras enligt Carter (2016) genom formell och informell 

press från andra företag, men även från kulturella förväntningar inom den sociala verklighet de 

befinner sig i. Enligt Davidsson et al. (2006) kan den yttre pressen bestå av att staten stipulerar 

lagar och regler vilka företagen tvingas att efterleva för att rätt sig efter de formella krav som 
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ställs. DiMaggio och Powell (1983) menar att den tvingande isomorfismen kan hänföras till just 

tvingande lagstiftningar och liknande angreppssätt från stat, men de lyfter också fram legitimitet 

som en viktig faktor när det kommer till den tvingande isomorfismen. Genom att företagen 

efterlever de tvingande isomorfismerna som innebär att följa de lagar och regler som finns 

erhåller företagen legitimitet från staten och samhället. Företag kan också genom att efterlikna 

andra företag inom samma område samt att ta efter deras strategier skapa legitimitet för sina 

handlingar (Deephouse, 1996). 

2.6.3 Imiterande isomorfism 

En imiterande isomorfism tar sig uttryck när företag verkar i en osäker miljö och att osäkerheten 

därmed kan leda till att företagen vill imitera varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009). När den 

teknik företagen använder inte förstås av dem, deras mål är oklara och otydliga eller när miljön 

där de verkar skapar symbolisk osäkerhet, då är det enkelt för ett företag att imitera redan 

framgångsrika företag (DiMaggio & Powell, 1983). Den imiterande effekten kan enligt 

Davidsson et al. (2006) förekomma genom att företagen kan komma att kopiera standardiserade 

affärsmodeller. Munir och Baird (2016) menar också att imiteringen sker genom att de vill ta 

efter redan framgångsrika företag vad gäller strategier, system och strukturer. Detta för att 

undvika de risker osäkerheten medför, men även för att trygga den legitimitet de har byggt upp. 

2.6.4 Normativ isomorfism 

Det normativa trycket uppstår främst genom professionalisering vilket innebär att en 

yrkesgrupp tillägnar sig en viss typ av kännetecken samt gemensamma normer hos företag 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Den mekanism som ligger bakom en normativ isomorfism är 

sållning av personal vid rekrytering. Sållningen sker i allmänhet genom att lyfta fram 

gemensamma ledningsfilosofier samt att utveckla anställdas färdigheter för att utföra vissa 

aktiviteter (Munir & Baird, 2016). Eriksson-Zetterquist (2009) menar att det här görs för att 

professioner och utbildningar påverkar vad som anses vara det rätta sättet att utföra uppgifter 

inom företagen. Vidare menar Eriksson-Zetterquist (2009) att ett enhetligt synsätt på utförandet 

leder till att det skapar en ömsesidig förståelse för yrket som helhet. Banker tenderar att ha en 

hög grad av sållning när det kommer till personal, vilket innebär att dessa främst anställer 

personer som redan arbetar inom samma område. Det medför att de anställda redan har liknande 

egenskaper som företagen eftersträvar (Munir & Baird, 2016). Det här menar DiMaggio och 

Powell (1983) beror på att genom rekryteringar av personer med likadant synsätt kommer de 

uppfatta problem på samma sätt, ha samma grundprinciper och tillvägagångssätt samt en 

liknande struktur i arbetet. Detta för att bli normativt sanktionerade och bevara legitimiteten. 
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2.7 Strategi 

 Strategi kan definieras enligt följande: 

”En rad planerade åtgärder som är fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett bestämt 

mål.” (Roos et al. 2004, s.16) 

Vidare beskriver Roos et al. (2004) hur strategi syftar till att använda sina resurser på ett sådant 

sätt som gör det möjligt att slå ut konkurrenterna.  

Mintzberg (1987) menar att strategier behövs för att fastställa riktningen för företaget, vilka 

fokusområden som ska antas, hur företaget ska definieras samt att den ska vara kontinuerlig. 

Mintzberg (1987) framhäver att riktningen för företag, vilket innefattar den plan företaget har 

samt deras position på marknaden är av stor betydelse när det kommer till att utforma en strategi 

som fastslår i vilken riktning företaget avser att gå. Det här för att kunna slå ut konkurrenter 

samt manövrera i konkurrensutsatta branscher. Vidare beskriver Mintzberg (1987) att de 

fokusområden som företaget har ska genomsyra företaget för att koordinera de aktiviteter som 

utförs, om det inte sker blir företaget en samling av individuella krafter som drar företaget åt 

olika håll. Genom att definiera företaget menar Mintzberg (1987) att strategi inte enbart har för 

avsikt att rikta uppmärksamheten hos de personer som är anställda av företaget, utan den bidrar 

till att ge mening åt företagets verksamhet, vilket innefattar de anställda men likväl för 

utomstående. Genom att ha en viss position på marknaden, men framför allt genom perspektiv 

bidrar strategin med att definiera företaget samt att det leder till förståelse hos de anställda och 

därmed kunna differentiera sig på marknaden.  

Kuznetsova och Roud (2014) framhäver vikten för ett företag att implementera en tydlig och 

fördelaktigt en långsiktig strategi för att kunna överleva på den globala marknaden där 

konkurrensen hårdnar mellan företagen. Vidare menar Kuznetsov och Roud (2014) att äldre 

aktörer inom en bransch inte kan förlita sig på sina generella idéer om hur de ska bedriva sin 

verksamhet, utan de måste även förhålla sig till hur deras gamla konkurrenter agerar, men även 

till de nya aktörerna som tillkommer.  
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2.8 Ekonomiska incitament  

Rausch (2011) lyfter i sin studie fram att ett företags primära uppgift är att maximera 

avkastningen för företagens aktieägare. Dock ska detta värde skapas i enlighet med rådande 

lagstiftning. Rausch (2011) menar att relationen mellan aktieägarna och ledningen är uppbyggd 

på ett sätt som gör ledningen inom företaget till agenter medan aktieägarna klassificeras som 

principaler. Aktieägarna överlämnar, genom sin äganderätt, styrandet av företaget till 

ledningen.  

Tidigare forskning lyfter fram att banker kan minska sina operationella kostnader med hjälp av 

digitala lösningar på produkter och tjänster. Som exempel visar Angelakopoulos och Mihiotis 

(2011) att banktransaktioner blir billigare för både banken och kunden om transaktionen sker 

digitalt jämfört med om den sker med hjälp av en banktjänsteman. Angelakopoulos och 

Mihiotis (2011) menar även att det krävs mycket pengar i form av utbildning i dessa kanaler 

bland bankens personal för att alla ska kunna använda verktygen. De lyfter också fram att de 

som utvecklar dessa produkter och tjänster måste ha en lång bakgrund av teknologisk utbildning 

och det blir således en större kostnad för banken att rekrytera dessa personer.  

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) framhäver att alternativa kanaler kan bidra med att öka 

inkomsterna för banker. De lyfter fram möjligheten att öka inkomsten genom att bredda sin 

geografiska närvaro till länder eller områden där bankerna saknar fysiska kontor, genom att 

med hjälp av en digital lösning kunna nå ut till nya kunder. Angelakopoulos och Mihiotis (2011) 

lyfter även fram att de nya digitala sätten för kunderna att konsumera leder till att 

digitaliseringen, om de drar nytta av den, är en viktig inkomstkälla.  

2.9 Legitimitet 

Enligt Lamberti och Lettieri (2011) är legitimitet något som har diskuterats väldigt mycket de 

senaste decennierna. Deephouse och Carter (2005) menar att legitimitet handlar om att ett 

företags agerande är önskvärt eller är att anse som lämpligt utifrån dess omvärld, det vill säga 

inom det sociala system där företaget verkar. Detta kan vara utifrån de lagar och regler som 

företaget förväntas efterleva eller det sociala systemets normer och värderingar (Deephouse & 

Carter, 2005). Suchman (1995) definierar legitimitet som:  

“"legitimation is the 

process whereby an organization justifies to a peer or superordinate system 

its right to exist”. (Suchman, 1995, s. 573) 
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Företag söker legitimitet av en rad olika anledningar. Enligt Lamberti och Lettieri (2011) bidrar 

legitimitet till en ökad stabilitet och förståelse för de organisatoriska aktiviteterna. Det leder till 

en bättre uthållighet hos företagen då det är den externa publiken som mest sannolikt 

tillhandahåller resurser till de företag som de anser vara lämpliga och korrekta (Lamberti & 

Lettieri, 2011). Legitimitet påverkar dock inte bara hur människor agerar gentemot företag, utan 

också hur de förstår dem (Suchman, 1995). Det bidrar till att den externa publiken inte bara ser 

på ett företag som mer värdigt eller inte utan också om det är meningsfull och trovärdigt.  

Brown och Deegan (1998) menar att företag hela tiden eftersöker en bekräftelse från samhället 

att deras verksamhet håller sig inom ramen för vad som anses tillåtet och accepterat. Guthrie 

och Parker (1989) lyfter i sin studie fram att företagen förbinder sig gentemot samhället i form 

av ett socialt kontrakt vilket inrymmer att företagen utför en rad olika samhällsenliga 

handlingar. Detta leder till att de i utbyte får ett socialt accepterande som skapar förutsättningar 

för att bedriva sin verksamhet under långa perioder. Enligt Guthrie och Parker (1989) kräver 

det sociala kontraktet mellan samhället och företagen att den publika information som lämnas 

ska vara tillräcklig för att bedöma om företagen bedriver en socialt accepterad verksamhet. 

Guthrie och Parker (1989) menar att när företagen tillhandahåller den efterfrågade 

informationen ska den vara tillräcklig för att rättfärdiga deras fortsatta överlevnad. Därmed blir 

samhällets uppfattning om hur väl företagen lever upp till de förväntningar som finns avgörande 

för företagets fortsatta verksamhet. Brown och Deegan (1998) poängterar i sin studie att om 

företagen inte uppvisar en socialt accepterad verksamhet kommer de att bli straffade. Brown 

och Deegan (1998) menar att konsumenterna i sådana fall kan välja att minska sin beblandning 

med företaget, eller helt utesluta efterfrågan från det företag som bryter mot det sociala 

kontraktet. Brown och Deegan (1998) menar även att arbetskraft och finansiell kraft kan komma 

att påverkas, men även staten kan påverka situationen genom böter eller lagar som begränsar 

företagets verksamhet.  
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2.10 Analysmodell 

Nedan presenteras den analysmodell som ligger till grund för studien. Analysmodellen har till 

syfte att sammanfatta studiens referensram. Den har för avsikt att med hjälp av tidigare 

forskning och den valda teorin skapa en grund för att i slutändan kunna uppfylla studiens syfte 

och ge svar till studiens frågeställning. 

Författarna till studien har identifierat fyra stycken faktorer vilka är strategi, lagar och regler, 

ekonomiska incitament samt behov av legitimitet. Analysmodellen syftar till att beskriva de fyra 

faktorerna och hur dessa påverkar de svenska storbankernas inställning till implementering av 

robotiserad rådgivning. För att kunna analysera de olika faktorernas påverkan kommer 

författarna använda sig av den institutionella teorins grundtankar kring isomorfism. Varje 

enskild faktor kommer därmed analyseras med hjälp av begreppen tvingande, imiterande och 

normativ isomorfism. Analysmodellen visar därmed hur de identifierade faktorerna förhåller 

sig utefter den isomorfism som är applicerbar på varje enskild faktor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1 Analysmodell för inställning till implementering.  
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3. Metod 

__________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt har för avsikt att skapa en förståelse hos läsaren för de olika metodiska vägval 

som tagits under studiens gång. Avslutningsvis framgår det hur författarna har förhållit sig till 

trovärdighetskriterierna, etiska ställningstaganden och till sist metodkritik.   

__________________________________________________________________________  

3.1 Val av forskningsmetod 

Forskning kan enligt Bryman och Bell (2017) studeras utifrån två olika forskningsstrategier, 

antingen en kvalitativ eller kvantitativ strategi. Dessa två strategier skiljer sig åt i det avseendet 

att den kvalitativa tar mer fasta på ord än på det numeriska som ligger till grund för den 

kvantitativa forskningen. Författarna till denna studie har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod 

för att med hjälp av den kunna uppfylla studiens syfte och ge svar på dess frågeställning. En 

kvalitativ metod kännetecknas genom att den erkänner att verkligheten finns men att den 

behöver tolkas (Bryman & Bell, 2017). Den kvalitativa metoden har därmed för avsikt att tolka 

och förklara verkligheten vilket ligger väl i linje med vad författarna vill uppnå med studien. 

Studien utgår från ett arbetssätt där teorin tillsammans med den empiri som samlats in under 

arbetets gång utgör grunden för att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställning. 

Studien syftar till att använda den redan befintliga teorin inom området och koppla detta till den 

empiri som samlats in i studien för att bidra till forskningsområdet kring robotiserad rådgivning.  

 

3.2 Datainsamling 

För att besvara forskningsfrågorna har semistrukturerade intervjuer genomförts för att samla in 

primärdata, vilket enligt Bryman och Bell (2017) inte alltid kan ske tidseffektivt, till skillnad 

från insamling av sekundärkällor. Insamlingen av data bör enligt Alvesson och Sköldberg 

(2017) göras försiktigt, omsorgsfullt och grundligt. Detta förhållningssätt har hållits genom hela 

studiens gång för att kunna sortera och sålla informationen och därigenom få ut råmaterialet till 

studien.  

 

3.2.1 Intervjuer 

Den primärdata som presenteras bygger på semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade 

intervjuerna genomfördes genom att författarna till studien utförde intervjuer med anställda på 

de banker som presenteras i urvalet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att låta 

informanterna ha en större frihet att svara på sitt eget sätt i enlighet med vad Bryman och Bell 
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(2017) säger. Intervjuerna följde studiens utformade intervjuguide. Intervjuguiden är i sin tur 

uppbyggd utifrån referensramens teoriavsnitt kring digitala produkter och tjänster inom 

banksektorn, risker med digitala produkter och tjänster inom banksektorn samt konkurrens 

inom banksektorn. Med hjälp av dessa områden har författarna till studien identifierat vilka 

faktorer som har en påverkan på de svenska storbankernas inställning till implementering av 

robotiserad rådgivning. Vid konstruktionen av intervjuguiden formulerades frågorna med 

avsikt att kunna finna vilka faktorer och isomorfism som påverkar bankernas inställning. 

Exempel på en fråga som belyser tillvägagångssättet är: Är det främst interna eller externa 

faktorer som påverkar er bank när det kommer till förändring? Genom den här typen av frågor 

går det att identifiera vilka eller vilken faktor som kan påvisas samt vilken typ av isomorfism 

som torde påverka.  

 

Detta gjordes för att kunna uppfylla syftet och ge svar på den frågeställning studien avser att 

besvara. Detta skedde utan att frågorna karakteriserades ledande vilket Alvehus (2013) menar 

är en viktig del i semistrukturerade intervjuer för att informantens åsikter ska framträda och inte 

författarnas förutfattade meningar, tankar och tro. Bryman och Bell (2017) menar att när en 

kvalitativ intervju genomförs är det informantens ståndpunkter som är av intresse, det vill säga 

vad informanten anser är viktigt. Med den här typen av metod presenteras och vilar svaren på 

den informantens egna tankar, känslor och dennes erfarenheter (Bryman & Bell, 2017). Därmed 

lämpar sig semistrukturerade intervjuer i denna studie vid val av en kvalitativ forskningsmetod 

när det kommer till att samla in den empiri som krävs för att analysera problemet. Intervjuer är 

enligt Bryman och Bell (2017) den sannolikt mest använda metoden inom kvalitativ forskning. 

Användandet av en semistrukturerad intervju ger möjlighet till en mer flexibel intervju och 

leder till att följdfrågor på informanternas svar är möjligt (Alvehus, 2013). En semistrukturerad 

intervju gör också att frågorna kan ställas utefter vad informanten anser är mest relevant, vilket 

kan leda till en djupare förståelse och ge tydligare svar enligt Alvehus (2013). Detta är av stor 

vikt för denna studie som har för avsikt att identifiera och beskriva de bakomliggande faktorerna 

som påverkar storbankernas inställning till implementering av robotiserad rådgivning.  

 

3.2.2 Transkribering  

Bryman och Bell (2017) menar att inspelning av de semistrukturerade intervjuerna idag är 

vanligt då det ger upphov till att analysera vad informanterna säger och hur de säger det. De 

menar även att föra anteckningar under intervjun kan medföra distraktion och leda till att 

intressant fakta missas då inte samma skärpta fokus kan hållas. Problematiken med inspelning 
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av intervjuer avspeglar sig enligt Bryman och Bell (2017) i den tidskrävande processen i att 

transformera det som sägs till skrift vilket kallas för transkribering. En intervju som pågår 

ungefär en timma kan ta upp emot sex timmar att transkribera (Bryman & Bell, 2017). 

Fördelarna med transkribering är att informanternas uttryckssätt och ordval tas med och kan 

användas vilket även minskar risken för att författarna till studien kan göra subjektiva 

tolkningar av informationen. Författarna till denna studie ser dock att fördelarna väger tyngre 

än nackdelarna i denna typ av studie där det är intervjuerna som ligger till grund för det 

empiriska materialet. Därmed har författarna till studien valt att transkribera de intervjuer som 

har genomförts för att underlätta arbetet kring framställningen av empirin och analys.  

 

3.2.3 Insamling av litteratur 

Utöver de semistrukturerande intervjuerna utgörs även studien av sekundärkällor från tidigare 

forskning inom de berörda områdena. Sekundärkällorna i form av tidigare forskning hjälper 

författarna till studien i form av stöd till den analys som presenteras. Genom användningen av 

sekundärkällor sker insamlingen på ett tidseffektivt sätt (Bryman & Bell, 2017). 

 

Inhämtande av sekundärkällor har bestått av både vetenskapliga artiklar, artiklar från tidskrifter 

och litteratur. För att hitta relevanta källor med koppling till studien har författarna sökt via de 

databaser som Högskolan i Skövde tillhandahåller, högskolebiblioteket samt Google Scholar. 

De databaser som har använts är WorldCat Discovery och Business Source Premier. För hitta 

de specifika källorna som bidrar till studien har olika sökord tagits fram under studiens gång 

för att kunna smalna av och få mer relevanta träffar med koppling till studiens syfte och 

frågeställning. De specifika sökord studien har använt har vuxit fram i takt med att författarna 

har funnit artiklar kring det berörda ämnet. Dessa sökord blir mer och mer precisa i samband 

med studerandet av vetenskapliga artiklar. Nedan presenteras en tabell som illustrerar exempel 

på hur en databassökning har gått till i studien. Databasen ger uppslag på ett antal artiklar utifrån 

ett valt sökord där författarna sedan har valt att läsa sammanfattningen till vissa valda artiklar 

för att sedan läsa artikeln till fullo där det gick att finna kopplingar till ämnet som ansågs 

relevanta. Därefter har ytterligare enbart ett fåtal artiklar varit användbara i studien. De studier 

som av författarna ansetts vara relevanta för studien har i sin tur bidragit med användbara källor 

som de har referat till.  
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Databas Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Business Source 

Premier 

Robo-Advisor 

and banks 

50 13 7 4 

 

Figur 2 Sökordstabell med exempel på urvalsprocess kring valda artiklar. 

 

 

3.3 Urval  

Författarna till denna studie strävar efter att uppnå en nyanserad bild av den robotiserade 

rådgivningen och för att lyckas med detta krävdes ett noggrant urval av både företag och 

informanter. Alvehus (2013) menar att ett urval måste anpassas efter de frågeställningar som 

ligger till grund för studien. Utifrån studiens syfte har författarna valt att utgå ifrån Svenska 

Bankföreningens definition av svenska storbanker som ligger till grund för urvalet av 

undersökta banker. Svenska bankföreningen är en branschorganisation vilken företräder 

svenska banker och har till syfte att sprida information om banker och dess betydande roll i 

samhället (Svenska Bankföreningen, 2016). 

 

De banker som valts är Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea vilka är Sveriges 

storbanker enligt Svenska Bankföreningen (2016). Dessa banker utgör majoriteten av den totala 

banksektorn och är i det avseendet också lämpade för att jämföra mellan varandra och därmed 

uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning. Det är av intresse att utgå från de svenska 

storbankerna då de liknar varandra i viss mån och skiljer sig i vissa avseenden. Därmed går det 

att argumentera för att de största bankerna enligt Svenska Bankföreningen (2016) ska ligga till 

grund för urvalet i studien för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen. 

 

Författarna till studien har intervjuat anställda inom de valda bankerna med insikt inom det 

valda studieområdet för att kunna ge bidragande svar till studien. Detta är av stor vikt då 

informanternas svar kommer ligga till grund för hur nyanserat och kärnfullt författarna till 

studien kommer att kunna uppfylla studiens syfte och ge svar på frågeställningen. 

Representativiteten avspeglar sig i strävan efter att tillgå informanter på storbanker där 
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bankerna befinner sig i olika faser när det kommer till implementering av robotiserad 

rådgivning samt vilken inställning bankerna har till robotiserad rådgivning.  

 

Enligt Alvehus (2013) är det svårt att på förhand veta hur många intervjuer som krävs för att få 

fram ett bra underlag till studien. Författarna till studien har genomfört sju intervjuer med 

informanter från de svenska storbankerna. Vikten har legat vid att få tag i informanter med 

kunskap inom området framför kvantitet i informanter. De informanter som medverkat i studien 

har bedömts inneha kunskaper inom det undersökta området och förekommande titlar har varit 

bland annat Chief Product Owner, CPO Saving, Insurance and Pension Digital Banking samt 

Channel Specialist Digital Banking och Kontorschef. Att genomföra ett färre antal intervjuer 

menar författarna till studien inte påverkar kvalitén på studien, då de informanter som 

medverkat har positioner vilka berör studiens område på ett tydligt och användbart sätt. Genom 

att informanterna är att anses som meriterade har det skapat en bra grund för det empiriska 

materialet som presenteras. Anledningen till att det finns fler informanter från vissa banker 

jämfört med andra bygger på vilken befattning och vilket kunskapsområde som informanten 

besitter. I de fall informanten besitter bästa kunskapen som banken kan erbjuda inom området 

går det att argumentera för att det räcker med färre informanter jämfört med de banker där 

informanterna enbart innehar god kunskap inom området.  

 

3.3.1 Presentation av bankerna  

Nedan följer en kort presentation av de svenska storbankerna som ligger till grund för 

studiens urval. Presentationen syftar till att ge läsaren till studien en bakgrund om varje bank 

för att få en förståelse för deras verksamhet och dess arbete.  

 

3.3.1.1 Handelsbanken 

År 1871 grundades Handelsbanken, det är även den äldsta noterade aktien på stockholmsbörsen. 

Handelsbankens verkar i över 20 länder som tillsammans täcks av ett kontorsnät motsvarande 

över 800 kontor där de flesta kontoren finns på bankens hemmamarknader, Sverige, 

Storbritannien, Danmark, Finland, Norge samt Nederländerna. Handelsbankens idé grundar sig 

i att ha en lokal närvaro där banken sätter stor vikt vid det personliga mötet med kund. Den 

lokala närvaron uppnås med hjälp av det decentraliserade arbetssätt som genomsyrar företaget 

tillsammans med det rikstäckande kontorsnätet som finns på hemmamarknaderna. Bankens 

affärsmodell bygger på att kunna ta beslut på kontoren nära kunden. Det är kontoren som har 
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det yttersta ansvaret och den bästa lokalkännedomen om bankens kunder och det är där besluten 

ska tas, kontoret är banken. (Handelsbanken, 2017) 

 

Handelsbanken ser på digitaliseringen som ett komplement till att skapa ännu starkare 

kundrelationer genom att kunna erbjuda flera plattformar att träffas på. Banken tror på att en 

kombination av dess affärsmodell i form av en stark lokal förankring tillsammans med ny teknik 

skapar möjligheter till en ökad kundservice samtidigt som det ger utrymme för nya 

affärsmöjligheter och nya tjänster. Handelsbanken har fyra fokusområden i den digitala 

utvecklingen, Kundmötet, Våra relationer, Data & Säkerhet, Nya samarbeten. (Handelsbanken, 

2017) 

 

3.3.1.2 Nordea 

Nordea är en nordisk bank med en global räckvidd där banken huserar i över 20 länder. Det är 

en storbank som är ledande i nordens länder, det vill säga, Sverige, Danmark, Norge och 

Finland. Banken har 9,6 miljoner privatkunder i norden och 580000 företag och institutioner 

där det största antalet kunder återfinns i Sverige, närmare bestämt 4,2 miljoner privatkunder 

respektive 200000 företag och institutioner. För att lyckas med ett starkare kundfokus och fånga 

upp de olika behoven hos kunderna har Nordea valt att dela in verksamheten i fyra 

huvudområden, Personal banking, Commercial & Business Banking,  och till sist Wholesale 

Banking, Wealth Management. (Nordea, 2017) 

Nordea genomgår nu en transformering för att kunna bli mer digitala och erbjuda fler lösningar 

för kund genom att finnas på fler plattformar. Denna transformering har delats upp i olika faser 

där första fasen, upptrappningsfasen slutfördes mellan 2015-2017 och att banken nu går in i 

genomförandefasen som sträcker sig fram till 2021. Efter att dessa steg har genomfört är 

bankens ambitioner att deras processer och distributionskanaler men även IT-infrastruktur 

tillsammans med IT-drift ska ligga i framkant jämfört med konkurrenterna. Denna digitala 

förändring tar sig uttryck genom till exempel en övergång från fysisk till en mer digital 

distribution, att implementera online-kontor, samt en användning av artificiell intelligens. 

(Nordea, 2017)   

3.3.1.3 SEB 

Skandinaviska Enskilda Banken grundandes för nästan 160 år sedan och ända sen dess har 

banken drivits av att skapa värde för kunderna. SEB har som vision att leverera service till alla 

sina kunder i världsklass. SEB verkar inom Sverige och i Baltikum där man har ett kontorsnät 
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som motsvarar 196 kontor. Deras kundstock består både av privatkunder, stora företag, 

finansiella institutioner, mindre och medelstora företag. SEB arbetar utifrån vissa långsiktiga 

mål vilka ligger till grund för deras tre-åriga affärsplan och dessa är att dels skapa goda ledande 

kundupplevelser, vara motståndskraftiga och upprätthålla en flexibilitet. Till sist vill SEB skapa 

tillväxt inom styrkeområden. (SEB, 2017) 

 

När det kommer till digitalisering strävar SEB efter att utnyttja de möjligheter som det bär med 

sig för att skapa så god kundupplevelse och bidra till service i världsklass för bankens kunder. 

SEB strävar efter att uppnå ett heltäckande rådgivningserbjudande för kunden och finnas på 

flera plattformar genom att främja utvecklingen artificiell teknologi. (SEB, 2017)   

 

3.3.1.4 Swedbank 

Swedbank har idag 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder över sina fyra 

hemmamarknader som är Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbanks strategi bygger 

på fyra grundstenar vilka är, tillgänglig fullservicebank, hög kostnadseffektivitet, låg risk och 

till sist att jobba med erbjudanden utifrån kundernas behov. Denna strategi grundar sig i 

bankens vision: 

”Att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa samtidigt som vi ska 

främja en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.” (Swedbank, 

2017, s. 8) 

Swedbank erbjuder idag vissa digitala lösningar i form av internetbank och app för att underlätta 

hanteringen av kundens ekonomi. Idén om att både privat- och företagskunder ska kunna sköta 

sina ärenden var och när som helst är en stark pådrivande faktor för Swedbanks digitala 

utveckling. För att underlätta den digitala transformationen har banken valt att starta upp två 

funktioner inom verksamheten som ska fokusera på den digitala utvecklingen och 

kunderbjudanden. Dessa två nya funktionerna är Digital Banking och Customer Value 

Management vilka även har för avsikt att samarbeta i arbetet att säkerhetsställa att banken 

tillfredsställer kundernas behov. (Swedbank, 2017) 

3.3.2 Urval av citat 

De citat som har valts ut i studien har gjorts för att understryka de svar som författarna anser 

ger relevans och bidrar till en bättre förståelse till studiens syfte och frågeställning. Författarna 

har tagit med citat som belyser alla medverkandes bankers åsikter och tankar. Tanken i att 
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använda sig av citat görs i syfte att underlätta för läsaren och ge en tydligare bild kring 

storbankernas tankar.   

3.4 Analysmetod 

Efter genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna har dessa transkriberats och 

sammanställts för att kunna presentera de viktigaste svaren på ett tydligt och enkelt sätt. 

Därefter har författarna till studien läst det transkriberade materialet för att bilda sig en 

uppfattning om materialet som en helhet. Utifrån det empiriska materialet har författarna sedan 

identifierat de faktorer som informanterna lyfter fram samt hur de påverkar bankernas 

inställning. Efter det har en analys i termer av isomorfism genomförts för att se hur de belysta 

faktorerna påverkas av tvingande, imiterande eller normativ isomorfism. I och med denna 

analys förklarar författarna till studien vilka faktorer som är betydande för storbankerna och hur 

dessa påverkas av de tre olika isomorfismerna. Detta leder till att studien i slutändan kan 

förklara vilka faktorer som påverkar inställningen till implementering av robotiserad rådgivning 

hos de svenska storbankerna. 

Då studien syftar till att identifiera och beskriva faktorer som kan tänkas påverka storbankernas 

inställning till implementering av robotiserad rådgivning kommer författarna tolka de svar som 

informanterna avlagt under intervjun för att se till vilka faktorer som lyfts fram och poängteras. 

Utifrån det empiriska materialet har författarna till studien tolkat informanternas svar för att 

kunna identifiera och beskriva faktorer som påverkar storbankernas inställning till robotiserad 

rådgivning. Exempel på hur författarna till studien har tolkat det empiriska materialet är som 

följer: 

 

“Vi kommer över tid erbjuda samma digitala verktyg som våra konkurrenter men samtidigt 

ha ett starkt personligt erbjudande”. (Handelsbanken 2018) 

 

Det här citatet visar på en imiterande vilja, likt det Eriksson-Zetterquist (2009) och DiMaggio 

och Powell (1983) lyfter i sina studier kring imiterande isomorfism där bankerna efterliknar 

varandra. Det visar också på att den strategiska faktorn spelar in vad gäller bankens inställning 

till robotiserad rådgivning.  

 

“Det gör att bankerna har svårt att lansera en helt digital rådgivning med rådande 

lagstiftning. Vi har de diskussionerna med FI löpande, för alla vill.” (Swedbank 2018) 
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Carter (2016) menar att formell press tar sig uttryck i en tvingande isomorfism. Davidsson et al 

(2006) menar att en sådan formell press kan vara statlig i form av lagar och regler, vilket 

företagen måste rätta sig efter. Därmed går det att se ett samband mellan den tvingande 

isomorfismen och hur faktorn lagar och regler påverkar de svenska storbankernas inställning 

till robotiserad rådgivning.  

De faktorer som den här studien kommer att avhandla är strategi, lagar och regler, ekonomiska 

incitament samt behov av legitimitet. Det ska understrykas att det förmodligen och med stor 

sannolikhet finns andra faktorer som kan vara påverkande. Dock har författarna till den här 

studien, utifrån tidigare forskning, valt att fokusera på några utav de viktigaste. 

3.5 Studiens trovärdighet 

Studien har genomförts med ett kritiskt förhållningssätt för att upprätthålla den neutralitet som 

är av största vikt när det kommer till att besvara frågeställningen på ett trovärdigt vis. Genom 

att under studiens gång kritisera och kontrollera valda metoder, källor och teorier har pålitlighet 

eftersträvats för att framtida forskning inom området ska vara möjligt. 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan en kvalitativ undersökning bedömas enligt två kriterier vilka 

är trovärdighet och äkthet. De har sedan delat in trovärdighetskriteriet i fyra underkategorier 

och dessa har varit av största vikt samt genomsyrat studien för att upprätthålla den trovärdighet 

och äkthet som är betydande för det resultat och de slutsatser som har presenterats. Dessa 

underkategorier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

3.5.1 Tillförlitlighet 

Det här kriteriet bygger på att det finns olika sociala verkligheter enligt Bryman och Bell (2017), 

vilket leder till att det handlar om att bygga ett förtroende och påvisa äkthet i det studien 

presenterar. Det här har upprätthållits genom att forskningen har gjorts utefter existerande regler 

samt att det har säkerställts att de berörda informanterna som återfinns i den undersökta sociala 

verkligheten delar och kan bekräfta att tolkningen har gjorts på ett korrekt och rättvisande sätt 

(Bryman & Bell, 2017). Det här skedde genom att författarna till studien rapporterade det 

transkriberande materialet till de berörda informanterna för en bekräftelse av att det som sagts 

under intervjun stämmer överens med vad informanterna syftade att förmedla. Genom det här 

tillvägagångssättet har författarna till studien uppnått en tillförlitlighet. Det gavs också en 

möjlighet för informanterna att korrigera eventuella fel och missförstånd för att kunna 

presentera en tillförlitlig tolkning och därmed ett mer rättvisande resultat. 
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3.5.2 Överförbarhet 

En kvalitativ studie innefattar en liten grupp av eller grupper av individer som har liknande 

kännetecken vad gäller tolkningar och mönster (Bryman & Bell, 2017). Överförbarheten visar 

på hur väl resultatet i en studie går att använda i en annan kontext eller i ett annat förhållande, 

men också i samma kontext men vid ett helt annat tillfälle. Studien lägger en grund i form av 

en databas som fungerar som hjälp för andra som studerar området. De kan således med hjälp 

av studien själva dra slutsatser om resultatet är överförbart till andra sammanhang. (Bryman & 

Bell, 2017). Då studien har fokuserat på svenska storbanker går det inte med säkerhet att säga 

att resultatet är överförbart till andra branscher och således andra sammanhang, däremot går det 

att anta att överförbarheten torde fungera väl för liknande kontexter som den studien har 

befunnit sig i. 

3.5.3 Pålitlighet 

Det här innebär att studien ska utgå från ett granskande synsätt (Bryman & Bell, 2017). Det här 

har genomförts genom att studien presenterar en fullständig och lättillgänglig beskrivning av 

alla steg som tagits för att slutföra studien. För att öka pålitligheten kan kolleger agera kritiker 

till studien under skrivandets olika faser. Genom grupphandledningar och oppositioner har 

externa läsare fått ta del av studien under skrivprocessen och gett kritik till författarna för 

studien. Detta har varit i syfte att granska innehållet och på så vis öka pålitligheten för studien 

som helhet. För att i viss mån stärka pålitligheten för studiens innehåll har författarna 

kontrollerat bankernas hemsidor och årsrapporter. På så vis ges möjligheten att följa upp om 

svaren som avlagts i intervjuerna överensstämmer med respektive företags strategi och deras 

åsikter 

3.5.4 Konfirmering 

Enligt Bryman och Bell (2017) är grunden i forskning att det ska ske så objektivt som möjligt 

och att en studie ska vara fri från egna värderingar. Bryman och Bell (2017) anser dock att en 

absolut objektivitet inte är uppnåbar, utan menar att det viktiga i sammanhanget är att studiens 

författare har agerat i god tro. Med andra ord så ska det te sig självklart att författarna försöker 

bevara sin objektivitet så långt det är möjligt och lämna ute personliga värderingar för att 

fastställa ett tillförlitligt resultat. Författarna till studien har därmed lämnat personliga 

värderingar och åsikter utanför studien och enbart presenterat resultat och slutsatser baserade 

på den information som framkommer i intervjuer och från vetenskapligt granskade texter.  
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3.6 Etiska överväganden 

Då studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsstrategi med semistrukturerade intervjuer som 

metod medför detta att författarna för studien kommer ställas inför etiska frågeställningar vilka 

måste tas i beaktning. Några av dessa etiska principer som finns vid forskning lyfts fram hos 

Bryman och Bell (2017) och berör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och till sist falska förespeglingar.  

 

3.6.1. Informationskravet 

Det här innebär att författarna ska ge personer kopplade till studien den information som krävs. 

Det innefattar uppsatsens syfte samt vilka moment som ingår i studien (Bryman & Bell, 2017). 

Författarna till denna studie har på förhand informerat de medverkande informanterna i studien 

om dess syfte och de frågeställning som har för avsikt att avhandlas. Detta genomfördes genom 

att författarna skickade ut ett inbjudande mail till de tänkta informanterna där denna information 

framgick. I och med detta ökar transparensen gentemot informanterna då de blir mer medvetna 

om avsikten med studien.  

 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Denna princip bygger på att informanterna i fråga ska kunna ge sitt godkännande till att 

medverka i studien (Bryman & Bell, 2017). I denna studie har författarna varit helt öppna 

gentemot informanterna och på ett tydligt sätt förklarat vad syftet är så att informanterna utifrån 

det känner att det är en studie som de vill medverka i och bidra till och därmed ge sitt 

godkännande till ett deltagande. Till denna studie har alla tänkta och tillfrågade informanter 

valt att ställa upp och gett sitt godkännande för medverkan i studien.  

 

3.6.3. Konfidentialitets- och anonymitetskravet  

Uppgifter om de informanter som medverkar i studien ska hanteras konfidentiellt och uppgifter 

ska bibehållas på ett sätt som gör att obehöriga inte kan komma åt och ta del av informationen 

(Bryman & Bell, 2017). Genom att erbjuda anonymitet till de medverkande informanterna i 

studien har författarna bevarat trovärdigheten i studien och i största möjliga mån säkerställa att 

den information som lämnas är riktig. Personliga uppgifter som lämnats av informanten har 

också bevarats konfidentiellt från obehöriga. 
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3.6.4 Nyttjandekravet  

Principen bygger på att det material som samlas in under studiens gång och som berör en 

enstaka person endast får användas för forskningens ändamål (Bryman & Bell, 2017). Detta har 

legat i linje med vad författarna till studien har använt materialet till och inte för något annat 

ändamål.  

 

3.6.5 Falska förespeglingar  

Det här menas att forskarna bakom studien inte ska ge informanterna i studien falska eller 

vilseledande information om vad studien går ut på (Bryman & Bell, 2017). Genom att informera 

informanterna i enlighet med informationskravet och lämna information om syftet med studien 

och vilka delar som ska avhandlas samt vad studien går ut på har informanterna tagit del av den 

information som de behöver för att ta ställning till om de vill medverka eller inte.  

 

Genom att följa och rätta sig efter de olika delarna som Bryman och Bell (2017) pekar på, leder 

det till att studien har skett i enlighet med de etiska reglerna kring forskning. Efterlevnaden av 

de etiska riktlinjerna har varit viktiga för att bevara en trovärdig och äkta forskning som kan 

bidra till vidare studier. 

 

3.7 Metodkritik 

Det är viktigt att vid författandet av en studie försöka bevara en objektivitet för att säkerställa 

att resultatet är rättvisande och användbart. Enligt Bryman och Bell (2017) finns det som 

nämnts tidigare, regler och kriterier vid skrivandet av en studie att förhålla sig till för att studien 

ska vara trovärdig.  

Det går att kritisera den kvalitativa metoden för dess subjektivitet. Då den bygger på tolkningar 

och förklaringar. Däremot menar Alvehus (2013) att dessa tolkningar är av stor vikt i form av 

tillvägagångssätt i den kvalitativa metoden för att kunna uppnå studiens syfte. För att motverka 

subjektivitet har studien följt de regler som Bryman och Bell (2017) pekar på är essentiella för 

en studies objektivitet.  

Genom att utföra intervjuer kan det leda till att informanten ger en förskönad, eller felaktig bild 

av det aktuella ämnet för att företaget ska få bra reklam. För att förhindra att fel information 

ligger till grund för empirin har kontentan av svaren som lämnats granskats mot företagens 

hemsidor och årsrapporter. Detta för att i största möjliga mån kunna säkerställa det 

informanterna säger ligger i linje med vad som kan förväntas. Intervjuerna har spelats in för att 
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säkerställa att återgivningen blir så rättvisande som möjligt och ger ett bra underlag för att 

analysera och dra slutsatser. Det transkriberade materialet som ligger till grund för studiens 

empiriska avsnitt har lämnats till respektive informant för att säkerställa att svaren som lämnats 

är korrekta. Dock finns risken med vad Bryman och Bell (2017) menar kan bli censur av arbetet 

då informanterna i sina granskningar av materialet får för stort inflytande över texten. Det har 

förhindrats genom att informanten får ta del av och korrigera en gång för att inte censur ska 

förekomma av de tolkningar studiens författare gör.  

Angående kritik mot litteratursökning kan det framhävas att förmodligen inte alla studier som 

gjorts inom området eller angränsade områden med relevans för det aktuella ämnet har tagits 

upp. Det kan bero på språkförbristningar eller svåråtkomlig information. Dock har studien 

arbetat med databaser som ger tillgång till vetenskapliga artiklar som i viss mån säkerställer att 

det som presenteras är av god kvalité. 
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel inleds med en presentation av studiens informanter. Därefter redovisas det 

empiriska material som har tagits fram genom de intervjuer som genomförts. Det empiriska 

materialet har tematiserats i tre stycken kategorier som presenteras nedan. De teman som tagits 

fram i empirikapitel bygger på den intervjuguide som används i studien. 

__________________________________________________________________________ 

4.1 Presentation av informanter 

Nedan följer en presentation av de informanter som intervjuats till studien. Författarna till 

studien har tagit beslut om att utelämna namn på alla informanter. Detta med bakgrund av att 

namnet i sig inte har någon betydelse utan att det är deras kompetens och yrkesroll som är av 

väsentlighet såsom motiverats tidigare i metodavsnittet. 

Handelsbanken 

Studiens första informant arbetar på Handelsbanken. Hen har lång erfarenhet av 

bankverksamhet och har arbetat på Handelsbanken i tio år. Idag har hen en arbetsroll som 

innebär ett ansvar för bankens mötesplatser, det vill säga de plattformar där kunden kan möta 

banken. Detta omfattar både de fysiska mötesplatserna i form av kontor men även de digitala i 

form av internetbank och appen med flera. Denna tjänst har hen innehaft i två år.  

Nordea 

Den andra informanten har arbetat inom Nordeas olika konstellationer i 33 år. Individen i fråga 

är kontorschef där hen ansvarar för två kontor där arbetet innebär en ledande roll i hur dessa två 

kontor ska serva sina kunder och skapa tillväxt i de områden de arbetar med. 

Informant tre arbetar likt informant två som kontorschef men i en annan region i Sverige. Där 

är hen ansvarig för tre fysiska kontor och är ansvarig för nio stycken marknadsområden som 

omfattas av de här tre kontoren. Informanten har arbetat på Nordea hela sin karriär inom 

banksektorn, 38 år i år. 

SEB 

Informant fyra har enbart arbetat inom SEB under sin yrkessamma karriär vilken hen har arbetat 

i 13 år. Där arbetar hen på en avdelning vid namn Digital Banking som channel specialist där 

hen ansvarar för kundupplevelsen på den digitala kanalen.  
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Informant fem har även hen enbart arbetat på SEB fast nu i 12 år. Hen arbetar på bankens 

retailavdelning. Under de senaste åren har informanten drivit utvecklingen kring digital 

rådgivning inom SEB.  

Informant sex arbetar idag som kontorschef har arbetat inom bank i närmare 33 år varav 19 år 

i SEB där hen ansvarar för ett större kontorsnät och marknadsområden.  

Swedbank 

Studiens sjunde och sista informant har jobbat inom Swedbank cirka fem år men har jobbat 

inom bank närmare 30 år. Hen ansvarar för en avdelning som heter Digital Saving där hen både 

arbetar med Swedbanks app, internetbank och den framtida rådgivningsplattformen. 

4.2 Digitala produkter och tjänster inom banksektorn 

4.2.1 Handelsbanken 

Informant ett menar att den digitala utvecklingen är en väldigt tydlig transformation av 

banksektorn där bankerna befinner sig någonstans mitt i den här utvecklingen. Digitaliseringen 

inom banksektorn är dock inte något nytt utan är just nu bara väldigt uppmärksammat som 

informant ett uttrycker det. Utbudet av digitala produkter och tjänster hos bankerna är stort och 

idag finns Handelsbanken på den digitala plattformen i form av framförallt sin internetbank och 

app som kunderna kan ta del av.  

 

Informanten framhäver vikten för Handelsbanken att möta ett förändrat kundbeteende, där 

kunderna idag vill ha tillgång till flera olika plattformar som de kan röra sig emellan. Detta för 

att kunna behålla sin position på marknaden och möta kundernas behov. Digitaliseringen har 

också inneburit att storbankerna likt Handelsbanken idag jämförs med helt andra aktörer som 

nischar sig mot innovativa digitala lösningar när det kommer till produkter och tjänster.  

 

Informant ett lyfter fram vikten av Handelsbankens strategi och att det är väldigt viktigt för 

banken att arbeta i linje med den. En strategi som grundar sig i en strävan efter att ha en lokal 

förankring och att digitala produkter och tjänster ska komplettera det lokala, där en stark tro på 

den personliga interaktionen med kund är i fokus. Informanten poängterar även att deras lokala 

närvaro inte utesluter en digital utveckling, eller att den digitala utvecklingen ska rubba den 

lokala närvaron, utan att dessa ska verka parallellt med varandra. I och med den starkt 

utpräglade strategin i att vara lokal och personliga gentemot sina kunder arbetar Handelsbanken 
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mycket med hur de ska kunna bibehålla den personliga känslan även i deras digitala produkter 

och tjänster.   

 

Informanten menar att även om det är resurskrävande och utmanande att digitalisera banken 

är det en del som faller sig naturligt. Hen framhäver det interna hotet med förändringen ligger 

i att få med sig medarbetarna. Där det enligt informanten är viktigt att få medarbetarna att dra 

åt samma håll. Det innebär enligt informant ett att anställda inom Handelsbanken tvingas att 

arbeta och tänka på ett nytt sätt, i samband med att nya digitala produkter och tjänster växer 

fram. En möjlighet som informanten ser med den digitala utvecklingen är att de frigör tid för 

medarbetarna. Detta för att kunna möta kunderna i större utsträckning i en fysisk miljö där 

alla system samverkar och där all information framgår om vad kunderna tidigare har gjort i de 

digitala produkterna och tjänsterna.   

 

När de kommer till robotiserad rådgivning är det något som Handelsbanken inte har för tillfället. 

Handelsbanken erbjuder enbart rådgivning till privatpersoner via fysiska kontor. 

Däremot framhäver informanten att Handelsbanken kommer att testa en distansrådgivning som 

bygger på att kunderna och rådgivaren har möjlighet att dela skärm, vilket gör rådgivningen 

mer flexibel samt att de kan behålla den personliga interaktionen. 

 

“Vad det gäller rådgivning på distans så kommer vi erbjuda det inom kort. Idag sker 

finansiell rådgivning endast via en fysisk rådgivare.”(Informant ett, 2018). 

 

4.2.2 Nordea 

Informant tre menar att digitaliseringen har påverkat banksektorn väldigt mycket från förr i 

tiden då mötet med kunderna endast skedde på kontor till idag där kunderna kan sitta hemma i 

soffan med sin dator och träffa banken över Skype. Genom digitala produkter och tjänster, till 

exempel chattfunktioner och skypemöten går det att effektivisera det dagliga arbetet för banken 

och informant två menar att det är viktigt att de enkla frågorna och de mindre tidskrävande 

uppgifterna görs via digitala lösningar för kunden. Nordea erbjuder ett stort utbud av digitala 

produkter och tjänster i form av deras robotiserade rådgivare NORA, internetbank, app och 

onlinemöte.  

 



39 

 

När det kommer till Nordeas digitala strategi menar informant två att banken vill vara ledande 

i den digitala utvecklingen i de sex länder där Nordea verkar. Informant två menar att även om 

strategi är en viktig del i hur Nordea väljer att möta förändring är det även viktigt att bemöta de 

externa förändringarna. Att kunna applicera sin strategi på framtiden och de förändringarna som 

sker inom två till tre år. Informant två lyfter fram att det är viktigt att kunna använda strategin 

för att se hur de ska ha möjlighet att anpassa sig till den utveckling som sker. För att hinna med 

och ge alla kunder den service som banken eftersträvar behövs digitala lösningar som kan 

avlasta och bidra till att serva fler kunder. 

 

“Vi tänker att bankkontoren ska finnas till för de stora affärerna och händelserna i livet och 

resten ska skötas digitalt” (Informant två, 2018). 

 

Genom att Nordea inte har samma möjlighet att hantera alla kunder idag på grund av den stora 

kundbasen, ser informant två att bankerna behöver tänka om och erbjuda digitala lösningar till 

de kunder som har ett enklare behov och mindre problem. På så vis skapar det digitala mötet en 

möjlighet för banken att hjälpa fler kunder på ett smidigare sätt genom till exempel robotiserad 

rådgivning där Nordeas kunder idag kan använda sig av NORA. Det är en robotiserad rådgivare 

som i slutändan kan ge råd om i vilken fond som kunden lämpligast bör investera i efter att ha 

svarat på en del frågor som ger information kring bland annat kundens riskaptit och 

placeringshorisont. 

 

De externa förändringarna som informant två lyfter vilka de måste anpassa sig efter är bland 

annat lagar och regler i form av MiFID II som påverkar rådgivningsprocessen med stärkta krav 

på dokumentation där det nu krävs väldigt mycket frågor till kunderna. Till exempel vad hen 

vet om marknaden och räntor. Detta är positivt då mer dokumenteras, dock är det här mycket 

tidskrävande för den fysiska rådgivaren. Nu tar ett rådgivningsmöte där kunden vill öppna ett 

månadssparande ungefär upp emot en trettio minuter längre i samband med de skärpta kraven 

på dokumentation. Informant tre poängterar att kraven inte försvinner på en digital rådgivning 

utan kunderna måste fortfarande svara på en massa frågor men själva processen i sig går 

snabbare och effektivare då själva dokumentationen sker automatiskt i samband med att kunden 

fyller i svaren på frågorna. 
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4.2.3 SEB 

Enligt informant fyra märks det av rent generellt att det är den digitala plattformen som 

kunderna i allt större utsträckning vill träffas på. Detta medför att SEB som bank måste finnas 

närvarande och kunna erbjuda sina produkter och tjänster även där utöver den fysiska 

plattformen. Dock menar hen att det är viktigt att ha i åtanke att vissa produkter och tjänster 

lämpar sig bättre eller sämre för den digitala plattformen. Ett förändrat kundbeteende som 

informant fem lyfter fram som en tydlig skillnad är till exempel att antal besök på kontor 

minskar medan antal besök i framförallt SEB:s mobilapp ökar. Informant fem poängterar att:  

 

“Det digitala har gått från en grej som adderar värde till en absolut nödvändighet.” 

(Informant fem, 2018). 

 

Den digitala utvecklingen går otroligt snabbt vilket ställer större krav på utveckling i en sån här 

typ av organisation som en storbank menar informant sex. Informant fyra lyfter fram 

svårigheten i att ha funnits på marknaden väldigt länge i samband med att banken innehar en 

teknisk infrastruktur som är svårmanövrerad i jämförelse med de nya aktörerna som intar 

marknaden med en väldigt ny infrastruktur. Detta gäller framförallt arbetet om att få ut nya 

digitala produkter och tjänster på marknaden. Fördelen med den digitala plattformen är att 

kunna nå ut till en breddmarknad där banken kan nå stor framgång som kan ta fart snabbt ifall 

banken kan presentera en bra produkt eller tjänst.  

 

Enligt informant fem har SEB en vilja att ligga långt fram i den digitala utvecklingen och inte 

ta efter andra aktörer, utan banken är trygg i sin strategi och agerar utefter den poängterar 

informant fem. Dock menar informant fyra att de påverkas av regelverk som gör att banken 

måste anpassa sin verksamhet och försvårar processen med att kunna göra allt på en gång. 

Kommer det ett nytt regelverk får banken försöka bryta ner det och se hur det påverkar 

verksamheten. Utefter hur lagkravet påverkar verksamheten vill SEB avgöra i vilka avseenden 

banken vill ligga långt fram eller om de vill vara mer avvaktande i hur det bemöts. Exempel på 

regelverk som påverkat hela banksektorns arbete vad framförallt gäller rådgivningen är MiFID 

II. 

 

När det kommer till digitala produkter och tjänster vad gäller finansiell rådgivning lanserade 

SEB i januari 2018 en produkt under namnet “Digital rådgivning” vilket informanterna menar 

är en typ av robotiserad rådgivare. Denna tjänst kommer kunderna åt via sin internetbank och 
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detta är den första lanseringen av förhoppningsvis en lång rad fler lanseringar enligt informant 

fyra. Denna lansering kan i dagsläget ge råd till kunderna ifall de på kort sikt ska spara på ett 

konto, på lång sikt i fonder eller se över sin skuldsättning. Informant fem lyfter fram att banken 

arbetar väldigt kundinriktat där de lanserar en rad olika prototyper som kunder får testa för att 

se vad som efterfrågas och är viktigt innan lansering sker av nya produkter och tjänster. Till 

den digitala rådgivningen har banken uppmärksammat en ökad användning hos kunderna sen 

den lanserades. Vid utveckling och implementering av den nya produkten har banken haft tre 

ledord enligt informant fem:  

 

“Förändrat kundbeteende, nya tekniska möjligheter, och nya regelverk.”  (Informant fem, 

2018). 

 

Förändrat kundbeteende i form av att kunderna idag efterfrågar mer digitala produkter och 

tjänster än tidigare. Regelverk syftar till att kunderna ska få rätt dokumentation, att det ska 

finnas en god transparens och att banken ger enhetliga råd. Det vill säga att det inte ska spela 

någon roll ifall kunden får fysisk eller digital rådgivning, rådet skall vara densamma. Informant 

sex lyfter även fram att MiFID II bidrar till att den fysiska rådgivningsprocessen tar längre tid 

än tidigare. Informanten lyfter fram att det Digitala Verktyget bidrar med att dokumentationen 

kring rådgivningen sker löpande och i samband med att kunderna svarar på frågorna. Nya 

tekniska möjligheter innebär att banken har haft möjlighet, i kombination med annat, att 

implementera robotiserad rådgivning.  

 

4.2.4 Swedbank 

Informant sju anser att digitala produkter och tjänster har påverkat banksektorn men att 

digitaliseringen i sig inte är något nytt. Informanten framhäver att fenomenet har funnits under 

en lång period och att Swedbank har arbetat med digitala produkter och tjänster sedan 90-talet. 

Informanten lyfter fram att de digitala produkterna och tjänsterna är viktiga och att Swedbank 

investerar mycket pengar i digital utveckling. Informanten menar att Swedbanks digitala 

strategi innebär att de vill vara med och driva digitaliseringen i samhället och digitalisera så 

mycket de kan.  

 

Möjligheten med digitaliseringen grundar sig i att de digitaliserade produkterna och tjänsterna 

medför skalbarhet, men även på grund av att det är jämställt och att dess egenskaper är svåra 

att leverera i fysisk form. Däremot menar informanten att ett hot mot digitaliseringen är att allt 
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inte går att digitalisera idag, då det förhindras av rådande lagstiftning eller formkrav där 

samhället inte tillåter en digitaliserad lösning än. Detta på grund av att det inte finns någon 

speciallagstiftning enbart för att produkten eller tjänsten har ett digitalt gränssnitt, utan de lagar 

och regler som finns gäller för bankens alla kanaler. Ett viktigt steg i Swedbanks digitala 

utveckling är att låta kunderna välja vilken kanal som de vill använda sig av, om det ska ske 

fysiskt eller digitalt. I dessa kanaler ingår bankens kontor, telefonbank och digitala gör-det-

själv-tjänster. Däremot menar informanten att utmaningen inte ligger i tekniken utan hos 

kunderna där alla ännu inte är digitala. Informanten menar att Swedbank i viss mån försöker 

styra kunderna till att bli mer digitala då det är en lösning som är billigare för banken att 

leverera. 

 

Swedbank erbjuder idag finansiell rådgivning till alla sina kundtyper och dessa erbjuds primärt 

i fysisk form. Enligt informanten beror det på att en rådgivningsprocess är väldigt tidskrävande 

och att kunderna förmodligen inte har orken att utföra uppgiften hemifrån. Informanten 

poängterar dock att robotiserad rådgivning inte ska uteslutas utan att det förr eller senare 

kommer att lanseras även inom Swedbank. Det som informanten framhäver som viktigt vid 

robotiserad rådgivning är att det måste ske med hög kvalité och menar att: 

 

“För det första om vi ska erbjuda en rådgivning så måste den hålla en hög kvalité, och för att 

hålla en hög kvalité så måste man kolla på kundens hela ekonomi. Kunden tjänar inget på att 

suboptimera en liten del” (Informant sju, 2018). 

 

 

Informanten lyfter fram att de har en produkt som kan likställas med vad SEB och Nordea kallar 

en robotrådgivare men att de inte vill sätta ett epitet på sin produkt. Dock menar informanten 

att även de kommer att gå mot en mer robotiserad rådgivning. 

 

“Vi kommer också att gå den vägen som ett komplement, det jag menar är att den kommer 

inte helt ersätta den typen av rådgivning som vi har idag” (Informant sju, 2018). 

 

Informanten framhäver att det finns för mycket tunga delar av processen som inte kunderna 

kommer att kunna göra utan att faktiskt ha ett fysiskt möte. Informanten menar vidare att de 

dokumentationskrav som finns för rådgivning existerar både i det fysiska och digitala mötet. 

Därav finns det enligt informanten dilemman att helt digitalisera en finansiell rådgivning med 
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rådande lagstiftning. Informanten påpekar att de löpande har kontakt med Finansinspektionen 

angående problematiken. 

 

“Det gör att bankerna har svårt att lansera en helt digital rådgivning med rådande 

lagstiftning. Vi har de diskussionerna med FI löpande.” (Informant sju, 2018). 

 

Däremot påpekar informanten tydligt att Swedbank ser det som ett komplement och att tilliten 

är viktig för kunderna men att det även skulle addera ett stort kundvärde.  

 

4.3 Risker med digitala produkter och tjänster inom banksektorn 

4.3.1 Handelsbanken 

Informant ett menar att det finns risker kopplat till digitala produkter och tjänster. Informanten 

framhäver även att det finns en risk för banken med robotiserade rådgivningsprocesser, då de 

riskerar att förlora sin konkurrensfördel gentemot de andra storbankerna då den fysiska 

relationen mellan den fysiska rådgivaren och kunden uteblir.  

 

“Vi har satt en heder i den personliga relationen” (Informant ett, 2018). 

 

Informanten lyfter istället vikten av att rådgivaren och kunderna har en relation och att banken 

vill känna sina kunder och att rådgivaren får stort mandat att fatta sina beslut. Det lokala tänket 

är viktigt menar informanten. Regelverk är en faktor som informanten framhäver som en risk, 

då de riskerar att de blir för styrda av det externa i sin utveckling. Informanten menar att banken 

måste förklara, bevisa och redogöra för alla sina steg. Därav anser informanten att det är en 

utmaning med digitaliseringen kring riskhanteringen då det är viktigt att kunna bevara och 

förädla en personlig kontakt som består, vilket kan försvinna om digitaliseringen får för stort 

utrymme. Informanten poängterar att regelverken kommer att kunna bemötas, utan menar 

snarare att det främsta som är att förlora med digitaliseringen blir det personliga mötet.  

 

När det kommer till risk kopplat till robotiserad rådgivning bör även informationssäkerhet och 

finansiell säkerhet tas i hänsyn enligt informanten. När det kommer till att flytta över delar av 

verksamheten till en digital plattform kan risk ta sig uttryck i form av till exempel 

informationsintrång. Detta är inte en risk som bara banksektorn står inför utan alla branscher 
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som använder sig av digitala plattformar där hackers opererar. Enligt informant ett är 

Handelsbanken:  

 

“En säker bank och det ligger en väldigt stor försiktighet i vår rådgivning när det kommet till 

de digitala lösningarna”. (Informant ett, 2018). 

 

4.3.2 Nordea 

Likt SEB arbetar Nordea mycket med riskbegränsningar i sina digitala produkter och tjänster. 

Deras robot som är aktuell idag har ett investeringstak på 300 000 kronor enligt informant tre. 

Likt SEB:s produkt får kunderna svara på ett antal frågor som ger en indikation till banken om 

bland annat kundens riskaptit och placeringshorisont. Risken med robotiserad rådgivning enligt 

informant två handlar om att kunden kan svara schablonmässigt enbart för att de vill öppna upp 

ett sparande snabbt.  

 

En risk som informant två lyfter är att roboten i ett inledande skede inte kan ställa några 

följdfrågor som kan vara av stor vikt i vissa situationer. Informanten menar att en risk med en 

robotiserad rådgivning är hur roboten inte kan gå in på djupet hos kunderna för att förstå deras 

tankar och förståelse. Det kan i sin tur leda till att kunderna känner sig vilseledda av de 

placeringsråd som ges och på så vis kan det skada förtroendet för banken. Där menar informant 

två att det finns en fördel med en fysisk rådgivare som kan ställa följdfrågor och förstå kundens 

behov på ett djupare plan och får kunden att tänka till. Utan då är det endast 

kontrollfunktionerna i systemet och de frågor som ställs under rådgivningen som guidar och 

dessa måste vara precisa och tydliga för att kunden ska tycker det är intressant och givande. Det 

handlar om en bra balans för att göra det attraktivt för kund att använda produkten eller 

tjänsten.  Informant två framhäver att banken inte kan ersätta kunder om de placerar sina pengar 

fel, då marknaden inte är något de kan kontrollera. Men informanten menar att det finns 

undantag om de visar sig att det finns felaktigheter i den robotiserade rådgivaren som leder till 

att kunden fattar fel beslut. Det är dock viktigt att poängtera svårigheterna för kunderna att 

kunna bevisa felaktigheter och hur dessa har uppstått vid misstanke kring fel från den 

robotiserade rådgivaren. 

  

 

Informant tre pekar på att nyttan överväger de risker som går att identifiera med robotiserad 

rådgivning. Genom att ha en fungerande robotiserad rådgivning kan en bank med mycket 
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kunder ge en bra service till alla. Framför allt när det kommer till enklare typer av placeringar 

och sparande. Dock poängterar informanten att det är viktigt att vid större transaktioner att 

banken är med fysiskt, för att minimera riskerna när det rör sig om större summor och mer 

komplicerade investeringar. Större summor och transaktioner torde innebära investeringar som 

överskrider det för banken uppsatta investeringstak.  

 

4.3.3 SEB 

Användning av digitala produkter och tjänster innebär en annan typ av situation för kund än om 

den träffar en fysisk banktjänsteman. Till exempel vid en fysisk rådgivning har rådgivaren hela 

tiden möjlighet att läsa av kundens reaktioner och uttryck under rådgivningsprocessen och det 

finns utrymme för att ställa frågor. Informant fem framhäver att SEB har arbetat noga för att 

alla frågor som ställs i samband med den robotiserade rådgivningen skall vara begripliga för 

kunderna då det inte finns någon fysisk rådgivare att rådfråga. Informanten understryker även 

att det försöker vara tydliga med de frågorna kopplade till risk. I dagsläget fungerar det 

“Digitala Verktyget” vid en investeringsrådgivning i form av att kunden får svara på ett visst 

antal frågor som ger banken en indikation kring hur benägen kunden är att ta risker och vilken 

placeringshorisont kunden har med mera. Detta för att slutligen kunna ge ett råd om var kunden 

bör placera sina pengar mot bakgrund av de svar som har lämnats.    

 

Informant fem framhäver att den största risken kopplat till robotiserad rådgivning är hur roboten 

är konstruerad. Informanten menar att om en fysisk rådgivare ger fel råd till kunder blir felet i 

viss mån isolerat till rådgivarens klienter. Risken blir därmed större ifall den robotiserade 

rådgivaren är felprogrammerad. Då tanken är att den ska kunna hantera fler kunder än de fysiska 

rådgivarna gör skalbarheten hos roboten att en felaktig rådgivning får större konsekvenser och 

drabbar fler kunder.  

 

“Gör roboten fel blir det mer omfattande, skalbarheten blir större, så vi måste vara väldigt 

noga med många kontroller” (Informant fyra, 2018). 

 

De lagkrav som ställs på en fysisk rådgivare gäller även för den digitala kanalen vilket medför 

att banken måste upprätthålla liknande kontrollfunktioner som vid en fysisk rådgivning. Enligt 

informant fem arbetar SEB med både mjuka och hårda varningar för att säkerställa att kunden 

använder tjänsten på ett tillfredställande sätt. Informant fem menar att eftersom en fysisk 
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rådgivare kan säkerställa att kunden förstår på ett bra sätt är det viktigt att även implementera 

ett sådant kontrollsystem vid en digital lösning för att minimera risken kopplat till att kunden 

gör rätt och får ut rätt information av den robotiserade rådgivningen.  

 

Ett sätt att bemöta de riskerna som informanterna poängterar är genom det investeringstak som 

finns inbyggt, där enbart mindre belopp går att investera med hjälp av en robotiserad rådgivare. 

Ifall kunderna önskar att investera ett större belopp tvingas de att ta hjälp av en fysisk rådgivare. 

Informant fem framhäver också att rådgivningens primära syfte är att hjälpa kunderna att ta så 

bra beslut som möjligt i förhållande till varje enskild kunds förutsättningar. Dessa råd är 

transparenta och finns dokumenterade. Kundens ansvar blir därav att försäkra banken att den 

information och de svar som kunderna avger är korrekta vid rådgivningen.  

 

Informant fem poängterar att nyttan med robotiserad rådgivning är att SEB kan nå ut till fler 

kunder och ge dessa möjlighet att tillgå rådgivning, vilket överväger den risk som kan hänföras 

till digitala robotiserad rådgivning. Detta framgår även av vad informant sex menar i att 

robotiserad rådgivning är något som ger SEB effektivare rådgivningsprocesser i och med den 

nya lagen MiFID II.  

 

4.3.4 Swedbank 

Den största risken med digitala produkter och tjänster är enligt informant sju att bankernas vilja 

till att skapa bra heltäckande produkter går före samhället och lagstiftningen. Samhället i den 

mån att efterfrågan inte är så stor hos kunderna idag då en stor del av Swedbanks kundbas 

fortfarande inte är digitala vilket måste tas i beaktning.  

 

“30 % av vår kundbas är icke digital”. (Informant sju, 2018). 

 

Det kan bli en för stark vilja hos bankerna att digitalisera alldeles för mycket så att en del av 

kunderna inte beaktas. Vad gäller lagstiftningen när det kommer till investeringsrådgivning 

gäller samma krav på alla plattformar. Risken som uppstår i att ha robotiserad rådgivning är 

den fysiska interaktionen som försvinner vilket medför att det är svårt att göra den sista 

bedömningen av en kund som en fysisk rådgivare kan göra innan en investering. En robot är 

mer rationell i det avseendet och tar inte hänsyn till kundens uttryck och känslor. Där finns en 

stor risk i robotiserad rådgivning. 
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Risken med robotiserad rådgivning menar informanten är att kontrollfunktionerna blir svårare 

jämfört med en fysisk rådgivning. Informanten menar att det är svårt för banken att kunna 

kontrollera vem som svarar på de frågor som avgör om kunden har tillräcklig kunskap, om 

kunden har förstått det som behövs, vad kunden har för riskpreferenser och vilken sparhorisont 

kunden har. Därav lägger Swedbank, enligt informanten, stor vikt vid att kunderna ska ha så 

bra utgångspunkt som möjligt för att inte hamna i situationer som är missgynnsamma.  

 

“Vi lägger mycket energi på att kunderna inte ska hoppa i galen tunna eller lägga alla ägg i 

en korg.” (Informant sju, 2018). 

 

Informanten framhäver att banken har ett ansvar gentemot kunderna att deras användning av 

digitala produkter och tjänster ska kunna ske på ett bra och ordnat sätt. 

 

“Vi känner att vi har ett ansvar att faktiskt inte utföra affärer om de är uppenbart dåliga för 

kunden.” (Informant sju, 2018). 

 

Informanten anser att den nytta som en digital rådgivning kan medföra är viktig för kunderna, 

då rådgivning inte är en engångsgrej. Därav medför en digital rådgivning att kunderna varje 

dag kan få en överblick på sin ekonomi och få återkoppling från banken på händelser eller vid 

funderingar. Informanten ser det som ett arbete för att förbättra kundvärdet, då kunderna allt 

oftare besöker en digital plattform jämfört med kontor. 

 

4.4 Konkurrens inom banksektorn 

4.4.1 Handelsbanken 

Idag konkurrerar inte storbankerna enbart mot varandra utan gentemot nya aktörer i form av 

FinTech-bolag som nischar sig mot digitala lösningar och tar bara vissa delar av storbankernas 

verksamhet och konkurrerar med. Denna form av konkurrens är enligt informant ett en helt ny 

typ av konkurrens som Handelsbankens och övriga storbanker ställs inför. Detta då dessa nya 

företag kommer fram med nya moderna tekniska infrastrukturer vilket skiljer sig från de 

traditionella storbanker som besitter lite äldre system. Utöver detta har konkurrenssituationen 

inom banksektorn förändrats i och med det nya lagkravet PSD2 som öppnat upp hela 

marknaden, vilket har bidragit till möjligheter i form av nya samarbeten med tredjehandsparter. 

Denna möjlighet är något som Handelsbanken är positivt inställd till, dock så krävs det att dessa 
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samarbetspartners måste dela Handelsbankens värdegrund för att eventuella samarbeten ska 

ingås.  

 

Informanten lyfter fram att Handelsbanken framförallt gör det som kunderna efterfrågar och 

att de gör det på sitt sätt. Dock framhäver informanten att det även finns konkurrensfördelar i 

att inte halka för långt efter i den digitala utvecklingen.  

“Finns det då ett starkt intresse för distansrådgivning så kommer vi att lösa det” (Informant 

ett, 2018). 

Informanten menar att Handelsbanken har stora konkurrensfördelar gentemot de övriga 

storbankerna då de har valt en annan väg. Informanten lyfter framförallt fram hur 

Handelsbanken tar till vara på de skillnader som finns storbankerna emellan. Där informanten 

menar att de största skillnaderna finns och sina främsta konkurrensfördelar ligger är i hur de 

väljer att satsa på kontor och det personliga mötet. Både i en fysisk och digital miljö. Dock 

menar informanten att det är fullt rimligt att anta att Handelsbanken kommer att efterlikna sina 

konkurrenter vad gäller digitala produkter och tjänster samt robotiserad rådgivning i framtiden. 

“Vi kommer över tid erbjuda samma digitala verktyg som våra konkurrenter men samtidigt 

ha ett starkt personligt erbjudande”. (Informant ett, 2018). 

 

4.4.2 Nordea 

Enligt både informant två och tre har konkurrenssituationen inom banksektorn förändrats i och 

med regelverket PSD2. Nordea väljer att se möjligheterna i det nya lagkravet och har idag till 

exempel samarbete med Applepay som berör enklare betallösningar. Detta gör Nordea i tanken 

om att de vill låta andra företag som är mycket duktigare på vissa områden utveckla det och 

samarbeta med dessa istället för att försöka konkurrera med dem. I denna snabba utveckling 

finns det inget företag som kan isolera sig från omgivningen utan det krävs samarbete för att 

vara långt fram i den digitala utvecklingen menar informant två. Detta i samband med att nya 

aktörer som kommer upp på marknaden väljer att specialisera sig på mindre delar av 

storbankernas verksamhet och förmodligen kommer göra det bättre än storbankerna till slut. I 

dessa situationer gäller det för banken enligt informant två att ta in dem i systemet och ta tillvara 

på möjligheterna till fler samarbeten. Informant tre menar likt Handelsbanken att 

konkurrenterna är något som en bank måste förhålla sig till och hur marknaden ser ut.  
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“Man tittar alltid på konkurrenter” (Informant två, 2018). 

 

Däremot vill Nordea enligt informant två vara en ledande storbank när det kommer till 

digitalisering, vilket följer deras strategi. Det innebär att Nordea är uppmärksamt på hur 

konkurrenter agerar men vill trots det leda utvecklingen. Att leda utvecklingen inom 

konkurrensen mellan storbankerna är även något informant tre håller fram som en tydlig 

ambition. Informant två framhäver att Nordea har påbörjat en dataomläggning som motsvarar 

en investering mellan 10–15 miljarder kronor som skall vara klart 2020–2021 där banken lägger 

om alla tusen datasystem som överlappar varandra till ett enda system som kommer bidra till 

stor konkurrensfördel. Informanten två framhäver att Nordea ska vara en bank som 

konkurrenterna ser upp till. Vad gäller konkurrensen när det kommer till robotiserad rådgivning 

menar informant två att det gör deras verksamhet mycket effektivare. Informant två påpekar att 

det finns en väldigt stor efterfrågan på digitala möten och tjänster och att banken måste bemöta 

den här förändringen och bli väldigt digitaliserade för att attrahera och behålla kunder. 

 

Informant tre lyfter fram Nordeas digitala fördelar och deras långtgående digitala bank som en 

stor konkurrensfördel, där de kan ge sina kunder de möjligheterna som efterfrågas. Informant 

två påpekar också att det är viktigt att Nordea ligger långt fram med teknologin och att de ska 

finnas i alla kanaler, såsom digitalt i form av robotiserad rådgivning.  

 

4.4.3 SEB 

Likt Handelsbanken uttrycker sig SEB:s informanter kring hotet från konkurrensen av nya 

FinTech-bolag med välutvecklad teknisk infrastruktur. När det kommer till robotiserad 

rådgivning har banken identifierat ett behov hos kunderna som de vill fylla och satsa på. Hur 

de andra storbankerna agerar kring robotiserad rådgivning är inte avgörande för SEB i det 

avseendet att de har en stark tro på sin idé och strategi enligt informant fyra.  

 

Informant sex menar att SEB:s digitala strategi förhåller sig till konkurrenternas agerande. Dock 

menar informant fem att SEB vill ligga långt fram i den digitala utvecklingen och ser det som 

en konkurrensfördel. Därmed är det inte konkurrenternas agerande som väger tyngst vid de 

beslut som fattas av banken. 

 

“Vi har en väl utstakad strategi som vi följer och sen om nån annan gör nått annat så känner 

vi oss trygga i det vi har gjort. Vi håller vår linje.” (Informant sex, 2018).  
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Informant fyra lyfter fram att SEB:s konkurrensfördelar grundar sig på att det är de som arbetar 

inom banken dagligen som tillverkar och lanserar produkterna, vare sig det är en fysisk eller 

digital produkt eller tjänst. Informanten menar vidare att det som kunderna upplever digitalt är 

en reflektion på den kompetens som finns inom banken. Informant fem menar även att en stark 

tro på den strategi som finns tillsammans med uthållighet och att alla tror på det som ska göras 

är en viktig del i en konkurrensutsatt situation.  

 

4.4.4 Swedbank 

 

Swedbank kan jämföras med SEB i sitt tillvägagångssätt gentemot konkurrens. Där 

informanten framhäver att de går sin egen väg och inte följer hur konkurrenterna på marknaden 

agerar för att på bästa sätt kunna ge kunderna det som efterfrågas och fortsätta vara en attraktiv 

bank. 

 

“Vi är här för att serva våra kunder och det tänker vi göra.” (Informant sju, 2018). 

Informanten menar att Swedbank utgår från kundernas behov och att de på så vis får en bra 

fördel gentemot konkurrenter. Informanten framhäver vikten av att utgå ifrån kundens behov 

och bygga nedåt, där det är viktigt att vara konsekventa i den rådgivning som ges.  

Informanten menar att när det kommer till robotiserad rådgivning skiljer de sig gentemot till 

exempel Nordea och SEB, där Swedbank vill kunna erbjuda en holistisk rådgivning, det vill 

säga en helhetsbild över kundens ekonomi. Hen lyfter fram att de andra bara ger råd om enskilda 

moment i en kunds ekonomi medan Swedbank vill ha en produkt som fångar alla moment, 

tillgångar, skulder, försäkringar och hur pensionen ser ut.  

 

Informanten anser att Swedbanks främsta konkurrensfördelar är deras prisvärda lösningar, 

kunden vet vad den får. Informanten menar också att en konkurrensfördel gentemot andra 

storbanker är hur den fysiska och digitala rådgivningen kan komplettera varandra. Vidare menar 

informanten att det är till fördel att kunderna får välja kanal som de vill utföra sina ärenden i, 

där det erbjuds både fysiska möten, helt digitala men även semi-digitala. På så vis kan 

Swedbank tillfredsställa fler kunders behov och preferenser. 
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4.5 Sammanfattning av empiri 

Sammanfattningsvis tycker alla bankerna att den digitala transformationen av banksektorn har 

kommit väldigt långt men att det inte är något nytt utan en utveckling som pågått länge. Idag 

erbjuder alla storbankerna digitala produkter och tjänster i olika stor omfattning. De fyra 

storbankerna skiljer sig i sina strategier i hur de bemöter den digitala utvecklingen. 

Handelsbanken har en strategi i att vara väldigt lokalt förankrade där kontoren är banken. Vad 

gäller Nordea och SEB har de en strävan efter att vara med och leda den digitala utvecklingen. 

Swedbank vill kunna erbjuda alla sina kunder de plattformar som efterfrågas, dock har de en 

strategi likt Handelsbanken att den lokala närvaron spelar en stor roll. Idag erbjuder SEB och 

Nordea robotiserad rådgivning, Swedbank menar att de har en liknande produkt men vill inte 

sätt ett epitet på den, medan Handelsbanken valt att inte implementera detta än. Samtliga 

informanter lyfter fram regelverk, främst i form av det nya lagkravet MiFID II som har påverkat 

den fysiska rådgivningen i och med det stärkta kravet kring dokumentation.  

Risken med robotiserad rådgivning tycker Handelsbanken grundar sig i att banken inte vill 

förlora den personliga interaktionen till kund då den fysiska relationen uteblir. Risken med 

robotiserad rådgivning kan även ligga i informationssäkerheten enligt informant ett då digitala 

produkter och tjänster är mer utsatt för just detta. SEB och Nordea som uttalat har robotiserad 

rådgivning lyfter fram att roboten i dagsläget inte kan tolka en kunds känslor och förstå den på 

ett djupare plan. Dock menar båda bankerna på att båda deras lanseringar har omfattande 

kontrollfunktioner för att det ska bli så bra som möjligt för kunden. Detta då de med hjälp av 

till exempel ett investeringstak på hur mycket som en kund kan placera, riskfrågor som ger 

banken information om hur benägen kunden är att ta risk med mera. Det Swedbanks informant 

lyfter fram som den främsta risken med robotiserad rådgivning är att bankernas vilja går före 

både samhället och lagstiftningen. 

Konkurrensen inom banksektorn har blivit allt mer intensiv i takt med att fler aktörer har kunnat 

ta sig in på marknaden. Idag konkurrerar de traditionella storbankerna mot en ny typ av 

konkurrenter i form av FinTech-bolag som nischar sig mot digitala lösningar. Marknaden har 

öppnats upp mer i och med införandet av PSD2. Samtliga banker poängterar att de följer sina 

strategier och går sin egen väg samtidigt som de lyfter fram vikten av att ha koll på sina 

konkurrenter.  
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5. Analys 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel redogör och analyserar det insamlade empiriska material tillsammans med 

tidigare forskning och studiens valda teori. Analysen är uppdelad utifrån de fyra faktorer som 

studien har för avsikt att behandla, vilka är strategi, lagar och regler, ekonomiska incitament 

samt behov av legitimitet. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Strategins inverkan på inställning 

Mintzberg (1987) lyfter fram vikten av ett företags strategi för att kunna fastställa den riktning 

som företaget skall gå och vilka fokusområden som bör prioriteras. Samtliga informanter till 

studien poängterar vikten av strategins betydelse när det kommer till digitala produkter och 

tjänster där deras strategier i viss mån liknar varandra men skiljer sig åt i vissa avseenden. SEB 

och Nordea är de banker i studien som idag utger sig för att ha robotiserad rådgivning. Båda 

dessa storbanker har även en likhet i deras strategi när det kommer till digitala produkter och 

tjänster, vilket framgår av informanterna från de två bankerna som lyfter fram att de vill ligga 

långt fram i den digitala utvecklingen. Nordeas utpräglade digitala strategi är att de vill leda 

den digitala utvecklingen medan SEB har en vilja att vara med och leda den digitala 

utvecklingen och således följa den strategi som tar sig uttryck i deras strävan att kunna ge sina 

kunder service i världsklass. I jämförelse med Handelsbanken och Swedbank, vill dessa 

storbanker skynda lite mer långsamt när det kommer till digitala produkter tjänster i form 

robotiserad rådgivning då de har en strategi i att vara lokalt förankrade. Swedbank har idag en 

liknande form av robotiserad rådgivning men vill inte sätta ett epitet på produkten och 

Handelsbanken har för tillfället inte kommit lika långt i utvecklingen när det kommer till dessa 

digitala tjänster. Det förklarar Handelsbanken genom att påpeka att de är en storbank med den 

tydligaste strategin vad gäller att behålla den lokala närvaron i form av kontor.  

 

Trots skillnader och likheter i informanternas svar till hur respektive bank väljer att ta sig an 

digitala produkter och tjänster utifrån sin strategi, framhäver alla informanter att det är viktigt 

att ändå ha en överblick kring hur konkurrenterna agerar och på sikt även förhålla sig till detta. 

Detta styrks av vad Kuznetsov och Roud (2014) betonar i sin studie, där de framhäver att äldre 

aktörer behöver ha ett synsätt som tar konkurrenterna i beaktning för att klara sig på en 

konkurrensutsatt marknad.  
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I samband med en konkurrensutsatt marknad och nya marknadsförhållanden i form av 

förändrade kundbeteenden samt nya aktörer vad gäller digitala produkter och tjänster. Det kan 

leda till att det återfinns en viss osäkerhet hos bankerna i hur de ska bemöta förändringarna på 

bästa sätt. Trots att informanterna lyfter fram sina enskilda strategier som viktiga finns 

indikationer som tyder på en homogenisering kring framtidens digitala produkter och tjänster 

likt det Davidsson et al. (2006) menar är en självklarhet, vilket även Eriksson-Zetterquist (2009) 

lyfter fram.  

 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) framhäver att konkurrensen inom banksektorn blir allt 

mer påtaglig, vilket studiens informanter menar påvisas genom att storbankerna inte längre 

konkurrerar enbart med varandra utan även mot nya aktörer i form av FinTech-bolag. Porter 

(1983) lyfter i sin studie fram att de faktorer som leder till konkurrens inom en viss bransch kan 

och kommer att förändras. Därmed kan den nya konkurrenssituationen som uppstått och som 

enligt Porter (1983) kommer att förändras leda till att de nuvarande aktörerna i form av 

storbankerna kan komma att förändra sin strategi. Dels på grund av att det uppstår en osäkerhet, 

vilket Eriksson-Zetterquist (2009) menar är en anledning till imiterande isomorfism. Alla 

informanter betonar att de har eller inom en snar framtid kommer att erbjuda likadana eller 

liknande digitala produkter och tjänster som sina konkurrenter.  

 

Homogeniseringen tar sig uttryck genom att SEB och Nordea redan har en utpräglad robotiserad 

rådgivare och att Swedbank har någon form av detsamma. Medan Handelsbanken för tillfället 

inte har någon form av robotiserad rådgivning. Dock menar informant ett att en utveckling kring 

digitala produkter och tjänster förr eller senare kommer att ske. Där Handelsbanken i framtiden 

kommer att erbjuda digitala verktyg likt sina konkurrenter. Att det här sker är något som 

Eriksson-Zetterquist (2009) lyfter i sin studie och menar att företag tenderar att ta efter varandra 

och på så vis skapa en homogen marknad. DiMaggio och Powell (1983) menar att osäkerheten 

på marknaden leder till att företagen vill imitera framgångsrika företag och Munir och Baird 

(2016) framhäver att imitering kan ta sig uttryck genom att ta efter strategier, system och 

strukturer. I och med detta framgår en tydlig indikation på att storbankerna går mot ett 

homogent utbud av digitala produkter och tjänster vilket tyder på en imiterande vilja.  

 

Pousttchi och Dehnert (2018) menar att digitaliseringen av produkter och tjänster har förändrat 

det naturliga sättet att se på interaktionen mellan bankerna och kunderna. Mukherjee och Nath 
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(2003) framhäver också att den här interaktionen övergått från en fysisk interaktion till en mer 

digital interaktion. Mukherjee och Nath (2003) anser den här utvecklingen påverkar bankers 

förmåga att på lång sikt skapa och bygga långvariga relationer som kan bibehållas över lång 

tid. Att bevara långsiktiga personliga relationer är något som skiljer sig mellan bankerna. 

Handelsbanken är den enda banken som lyfter vikten av den personliga interaktionen som en 

del av sin strategi och ser den minskade fysiska interaktionen som en stor risk med robotiserad 

rådgivning. Detta kan kopplas till vad Tertilt och Scholz (2017) lyfter fram om den subjektiva 

risktoleransen hos kunderna som blir svår att fastställa vid utebliven fysisk interaktion. SEB, 

Nordea och Swedbank ser inte den digitala interaktion som en risk utan snarare som en 

nödvändighet för att kunna ge bästa service till alla sina kunder. Detta framhålls väldigt tydligt 

i SEB:s strategi där de utger sig enligt SEB (2017) i att ha som ambition att kunna erbjuda 

service i världsklass till alla sina kunder, vilket torde innebära att banken bör finnas på alla 

plattformar likt vad informanterna menar.   

 

Utifrån storbankernas strategier finns det skillnader i deras inställning till robotiserad 

rådgivning. Däremot anser de att robotiserad rådgivning ska anses mer som ett komplement. 

Nikiforova (2017) poängterar att de digitala kanalernas möjlighet ska ses som ett komplement 

till traditionella fysiska möten. Det går att utifrån vad tidigare forskning har sagt kring området 

urskilja en tendens till imitering utifrån det empiriska materialet där de svenska storbankerna i 

stor utsträckning tenderar till att efterlikna varandra vad gäller utbud av robotiserad rådgivning.  

 

5.2 Lagar och regler  

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) lyfter i sin studie fram den allt mer intensiva konkurrensen 

som uppstått inom banksektorn i och med mer avregleringar som bidrar till en mer öppen 

marknad vilket skapar utrymme för nya aktörer. Detta utvecklas även av vad Gunji et al. (2007) 

understryker i sin studie kring att konkurrenssituationen blir mer intensiv i takt med att nya 

aktörer etablerar sig och den starka utbredningen av digitala produkter och tjänster. I jämförelse 

med vad som framhävs av samtliga informanter ser författarna till studien tydliga tendenser till 

lagar och reglers betydelse där informanterna lyfter fram MiFID II och PSD2 som två regelverk 

vilka har påverkat banksektorn.  

 

Kopplat till digitala produkter och tjänster, framförallt i form av robotiserad rådgivning har 

MiFID II påverkat bankernas arbetssätt enligt studiens informanter. Nordeas informanter 

poängterar att bankerna måste anpassa sig efter de nya lagkraven som kommer och robotiserad 
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rådgivning är en reaktion på detta för att effektivisera arbetet och kunna ha möjligheten till att 

serva alla kunder som vill ha någon form av rådgivning. Likt Nordea är detta något som också 

lyfts fram av SEB:s informanter, där de anser att regelverket har bidragit till att den robotiserade 

rådgivningen kan göra rådgivningsprocessen effektivare på grund utav att dokumentationen 

sker samtidigt som kunderna svarar på frågorna. Swedbanks informant lyfter också fram lagar 

och reglers betydelse för att bankerna måste anpassa sig och menar att banken måste hålla sig 

inom ramen för vad lagstiftningen och samhället accepterar.  

 

Att regelefterlevnad är något viktigt för storbankerna menar Eriksson-Zetterquist (2009) är 

befogat, då det tenderar att vara en viktig del av företagens inställning, även framför mer 

rationella beslut. DiMaggio och Powell (1983) menar även att effekten av den tvingande 

isomorfismen som lagstiftningen har på företagen leder till att bankerna kommer att anta 

liknande former och anpassa sig till varandra på ett liknande vis. Det som informanterna i stor 

mån lyfter fram som en effekt av införandet av MiFID II är det ökade kravet på dokumentation. 

Framförallt Nordea och SEB menar vidare att det ökade dokumentationskravet leder till att en 

rådgivningsprocess blir väldigt omfattande och på så vis torde det leda till minskad effektivitet. 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) framhäver i sin studie att effektivisering går att uppnå 

med hjälp av digitala produkter och tjänster. Detta lyfter även Durkin och Howcroft (2003) 

fram i sin studie där de poängterar att ökad effektivisering går att uppnå om kunderna själva 

kan utföra vissa handlingar via självbetjäningstjänster. Därav ser framförallt Nordea den 

robotiserade rådgivningen som mer effektiv, genom att MiFID II öppnar för att 

dokumentationen kring rådgivningen kan ske digitalt. Detta i samband med att kunderna svarar 

på de frågor som ställs utifrån den självbetjäningstjänst som robotiserad rådgivning innebär. 

Detta kan liknas vid vad SEB:s informanter framhäver kring att dokumentationen av den 

digitala rådgivningen går snabbare i jämförelse med den fysiska. 

 

Däremot lyfter Swedbanks informant fram att lagstiftningen kan vara ett hot mot 

digitaliseringen i form av att digitaliseringen idag förhindras av rådande lagstiftning. Detta då 

det inte finns någon speciallagstiftning för digitala produkter och tjänster utan att alla lagar 

gäller för bankernas alla kanaler. Handelsbankens informant ser inte regelverken som något 

hinder utan menar snarare att de kommer att kunna bemötas. Därmed går det att se skillnader 

på bankernas inställning till rådande lagstiftning när det kommer till digitala produkter och 

tjänster. Utifrån vad Davidsson et al. (2006) framhäver angående att en yttre press från de lagar 

och regler som staten stipulerar påverkas inställningen hos företag och deras vilja att anpassa 
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sig utefter tvingande lagstiftning. Trots att lagstiftning är tvingande för företagen finns det 

skillnader i det empiriska materialet i hur informanterna anser att det kan tolkas på olika sätt.  

På så vis skiljer sig bankerna åt i hur de förhåller sig till effektivitet och hur de bemöter det 

förändrade kundbeteendet som Mukherjee och Nath (2003) beskriver som mindre 

kontorsberoende, vilket även Cetto et al. (2015) framhäver i form av växande användning av 

självbetjäningstjänster. 

 

En riskfaktor som Fein (2015) lyfter fram är att bankerna använder robotiserad rådgivning för 

att minimera det ansvar som finns mellan banken och kunden vad gäller förluster, skyldigheter, 

kostnader och skador. Dock menar Nordea att konsumentskyddet i Sverige är starkt och en 

större part har mer ansvar till skillnad från den amerikanska lagstiftningen som Fein (2015) 

utgått ifrån. Nordea framhäver att vid fel i hur den robotiserade rådgivaren är uppbyggd och 

programmerad bär de ansvaret men poängterar dock att marknadsrisken ligger hos kunden. SEB 

betonar likt Nordea att en risk med robotiserad rådgivning är ifall roboten ger fel råd vilket 

leder till mer omfattande konsekvenser i jämförelse med en fysisk rådgivare. SEB poängterar 

vikten av att den information i de svar som avlämnas av kunderna i en digital rådgivning måste 

vara korrekta för att rådet ska vara anpassad till kundernas verkliga förutsättningar.  

 

När det kommer till PSD2 lyfter samtliga informanter upp effekten av regelverket i form av en 

ny konkurrenssituation. En konkurrens som ger utrymme för nya aktörer med välutvecklade 

tekniska infrastrukturer som fokuserar på FinTech. Robotiserad rådgivning är en av dessa 

tjänster som nu storbankerna måste förhålla sig till och se till hur konkurrenterna agerar. Alla 

informanter säger även att de är öppna till nya samarbeten med dessa bolag för att driva 

utvecklingen framåt istället för att utveckla alla produkter och tjänster själva. Dock finns inga 

tydliga tendenser, såsom MiFID II, att PSD2 skulle ha någon påverkan för valet av 

implementering av robotiserad rådgivning. 

 

5.3 Ekonomiska incitament för implementering av robotiserad rådgivning 

Rausch (2011) lyfter i sin studie fram att ett företags primära uppgift är att maximera ägarnas 

avkastning. Eftersom de svenska storbankerna är börsnoterade förefaller det sig naturligt att 

dessa har ett avkastningskrav riktat på sig från aktieägarna. Det innebär att de därav behöver 

hantera de kostnader som finns, men även maximera de potentiella intäkter som kan skapas.  



57 

 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) lyfter i sin studie fram vikten av det ekonomiska 

incitamentet i hur banker kan reducera operationella kostnader genom att digitalisera delar utav 

sin verksamhet och öka intäkterna. De poängterar att bankerna kan minska sina kostnader i 

samband med att rådgivningen sker digitalt istället för att den utförs av en mänsklig rådgivare. 

Detta lyfter även Brynjolfsson och Hitt (2000) och menar i sin studie att bankerna gynnas av en 

digital utveckling då det kan leda till reducerade kostnader.  

Swedbank är den enda av de fyra storbankerna som lyfter att de digitala kanalerna är en billigare 

lösning för banken, dock finns det inget i svaren från Swedbank eller de övriga storbankerna 

som tyder på att ett ekonomiskt incitament skulle ligga till grund eller spela en avgörande roll 

i deras inställning till robotiserad rådgivning. Det som däremot lyfts fram är en besparing i 

termer av effektivitet i form av tid snarare än monetärt.  

Storbankerna lyfter fram ett annat perspektiv kring hur den ekonomiska aspekten spelar in, likt 

vad Pousttchi och Dehnert (2018) poängterar i att det krävs större investeringar i den tekniska 

infrastrukturen. Detta då de anser att den nuvarande infrastrukturen är undermålig när det 

kommer till digital utveckling. Exempel på att det krävs större investeringar framgår i vad 

Nordea har gjort i samband med den omfattande dataomläggningen som kostat banken 10-15 

miljarder kronor.  

Utifrån den institutionella teorin kan avkastningskrav på storbankerna ses som en informell 

press från den sociala kontexten där bankerna befinner sig, i form av aktieägarna. Detta kan 

således kopplas till den tvingande isomorfism som Carter (2016) och DiMaggio och Powell 

(1983) lyfter fram där aktieägarna torde vara intresserade av att bankerna ska minska sina 

kostnader och på så vis öka resultatet. Dock framgår det inte i det empiriska materialet att en 

sådan yttre press finns på bankerna. Utan den informella press som lyfts fram är den som uppstår 

till följd av kundernas förändrade kundbeteende. Denna yttre press har inte heller sitt fokus i 

det monetära utan det grundar sig mer i en press kring vilka produkter och tjänster som 

efterfrågas. 

 

5.4 Behov av legitimitet från den externa miljön 

DiMaggio och Powell (1983) lyfter i sin studie fram att isomorfism kan bero på en eftersträvan 

av att tillskansa sig legitimitet. Storbankerna vill kunna ge sina kunder möjligheten att välja 

vilken plattform de vill använda sig av för att fortsätta vara en attraktiv bank. Nordea, SEB och 

Swedbank tillhandahåller någon form av robotiserad rådgivning idag medan Handelsbanken är 
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lite mer restriktiv. Dock menar informant ett att Handelsbanken i framtiden kommer erbjuda 

samma verktyg som sina konkurrenter, och om detta efterfrågas från deras kunder. Detta 

antyder likt vad Eriksson-Zetterquist (2009) säger kring att företagen över tid tar efter varandra. 

Detta går även att koppla till vad Deephouse och Carter (2005) lyfter fram kring behovet av 

legitimitet vilket ses som en viktig förutsättning för att få verka på marknaden. Detta uppnås 

till exempel genom att bankerna kan erbjuda sina kunder möjligheten att få tillgång till alla 

plattformar. Det torde vara viktigt som storbank när konkurrenterna uppvisar en digital 

utveckling och erbjuder digitala produkter och tjänster. Detta tenderar Handelsbanken att sakna 

i viss mån i jämförelse med de andra storbankerna. Det kan således leda till att den legitimitet 

som storbankerna har gentemot sina kunder och samhället kan skadas om samhället väljer att 

acceptera eller om de inte accepterar en mer digital bank. 

 

Lamberti och Lettieri (2011) framhåller vikten av att den externa miljön tillhandahåller resurser 

till de företag som anses vara bäst lämpade och korrekta. Därav kan en anledning till Swedbanks 

återhållsamma syn på det som informant sju menar kan tolkas som en robotiserad rådgivare 

bero på en strävan att tillskansa sig legitimitet från kunderna och samhället. Det här genom att 

inte gå före lagstiftningen och samhällets vilja när det kommer till den digitala utvecklingen. 

Därav kan Swedbank erbjuda det som skulle kunna liknas vid en robotiserad rådgivare utan att 

benämna den som sådan för att inte gå före lagstiftningen och på så vis behålla sin legitimitet 

gentemot samhället likt det DiMaggio och Powell (1983) framhäver angående att eftersträva 

legitimitet.  

 

Lee (2009) lyfter fram att allmänheten kanske inte accepterar digitala produkter och tjänster, de 

kan i så fall skada de kunder som skulle använda sig av dessa. Det kan således finnas en risk i 

att erbjuda digitala produkter och tjänster likt robotiserad rådgivning, om inte samhället 

accepterar den typen av utveckling av bankernas erbjudande, ifall det kan skada bankernas 

legitimitet. Enligt Guthrie och Parker (1989) finns det ett socialt kontrakt mellan företagen och 

samhället där samhället bedömer om den verksamhet som bedrivs är socialt accepterad. Ifall 

inte det sociala kontraktet uppfylls och företagen fallerar i att uppvisa en social accepterad 

verksamhet menar Brown och Deegan (1998) att företagen kan bli straffade. Brown och Deegan 

(1998) lyfter att kunderna i så fall kan utesluta efterfrågan från ett visst företag, men även 

arbetskraft och finansiell kraft kan bli lidande. Därmed torde det vara viktigt för de svenska 

storbankerna att bevara den legitimitet som de har gentemot samhället för att få bedriva sin 

verksamhet. Alla storbanker framhäver också vikten av att bedriva sin verksamhet på ett sådant 
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sätt som gör att kunderna får sina behov tillgodosedda samt att de vill bemöta den yttre pressen 

i form av förändrat kundbeteende och lagstiftning. 

 

Det empiriska materialet tyder på att behov av legitimitet från kunderna är viktigt för att de 

svenska storbankerna ska kunna konkurrera på marknaden. Den legitimitet som SEB och 

Nordea verkar eftersträva utifrån robotiserad rådgivning tenderar att grunda sig i hur kunderna 

upplever och tillskansar sig den information som ges till följd av en rådgivning. Där en risk 

med robotiserad rådgivning kan vara hur roboten är konstruerad i vad gäller frågor och 

efterföljande råd och om det finns fel i den som leder till felaktiga råd kan det leda till 

konsekvenser för de kunder som använt sig av den robotiserade rådgivaren. Därav kan fel 

kopplat till hur den robotiserade rådgivaren är konstruerad påverka den objektiva risktoleransen 

som Tertilt och Scholz (2017) lyfter i sin studie. Detta påverkar kundernas uppfattning och svar 

angående placeringshorisont eller investeringsmål. Genom dessa risker framhåller Nordea och 

SEB att det kan skada kundernas förtroende för banken och torde därmed utgöra en risk för 

bankernas legitimitet.  

 

Handelsbanken däremot menar likt Lee (2009) att den största risken som digitala produkter och 

tjänster är kopplade till den säkerhetsrisk som det medför att använda dessa tjänster. Lee (2009) 

menar att det finns ett potentiellt hot från bedragare och hackers vilka kan bidra med en 

osäkerhet kring användandet av dessa tjänster. Nui Polatoglu & Ekin (2001) menar i sin studie 

att dessa säkerhetsrisker är något som är en stor bidragande orsak till varför kunder kan ha 

problem att anta nya digitala produkter och tjänster. Handelsbanken ser likt Lee (2009) och Nui 

Polatoglu och Ekin (2001) en risk med digitala produkter och tjänster kopplat till 

informationssäkerhet och finansiell säkerhet. Handelsbanken anser att risken att flytta över 

delar av sin verksamhet till en digital plattform kan leda till risker i form av informationsintrång 

som på så vis kan skada kundernas förtroende till deras verksamhet. Därav kan den digitala 

utvecklingen skada den legitimitet som byggts upp och således hur kunderna kan komma att 

agera till följd av den digitala utvecklingen, likt vad Suchman (1995) understryker i sin studie. 

 

Det går således urskilja skillnader mellan vad bankerna anser är legitimitetsbevarande eller vad 

de anser är viktigt att upprätthålla. Detta på grund av att den legitimitet som de har gentemot 

sina kunder skiljer sig åt. Handelsbanken som i sin mer restriktiva inställning till digitala 

produkter och tjänster anser att riskerna som det medför i informationssäkerhetsrisk är en viktig 

anledning till att det kan skada legitimiteten hos kunderna.  SEB och Nordea däremot framhåller 
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att konstruktionen och uppbyggnaden av deras robotiserade rådgivare är av stor vikt. Detta då 

de gäller att leverera och presentera en bra och trygg lösning för att kunderna ska känna sig 

nöjda med tjänsten. Medan Swedbank anser att det är viktigt att inte förbise lagstiftningen kring 

digitala produkter och tjänster, och att kunna möta alla kunder i de kanalerna som de efterfrågar. 

Alla informanter lyfter dock fram vikten av att som storbank kunna erbjuda digitala lösningar 

för kunden i syfte att vara en attraktiv bank som erbjuder produkter och tjänster via alla 

plattformar.   

 

5.5 Sammanfattning av analys 

Strategin är något som har en påverkande faktor kring de svenska storbankernas inställning till 

implementering av robotiserad rådgivning. De banker som utger sig för att ha en vilja att vara 

framträdande i utvecklingen av digitala produkter och tjänster, vilka är SEB och Nordea, har 

också utgett sig för att ha en robotiserad rådgivning som är tillgänglig för kunderna. Däremot 

framstår Swedbank lite mer restriktiv till att benämna deras digitala verktyg som en robotiserad 

rådgivare. Handelsbanken har ännu inte utvecklat någon robotiserad rådgivare och satsar mer 

på den lokala förankringen, där kontoren är mer avgörande och utger bankens valda strategi. 

Dock finner studien tendenser till homogenisering kring begreppet robotiserad rådgivning och 

digitala produkter och tjänster. Homogenisering lyfts av Eriksson-Zetterquist (2009) och 

Davidsson et al. (2006). Eriksson-Zetterquist (2009) lyfter även den imiterande isomorfismen 

som en mekanism som spelar roll kring hur företag tar efter och liknar varandra. Där Swedbank 

har någon form av robotiserad rådgivning, men väljer att inte sätta det epitetet. Det framkommer 

även att Handelsbanken inte är främmande att implementera en robotiserad rådgivare om det 

efterfrågas av kunderna, men även att det förr eller senare kommer att ske. Det går således att 

se tendenser till att marknaden för de svenska storbankerna homogeniseras. Däremot är det 

svårt att påvisa de grunder som leder till att företagen efterliknar varandra. Det kan bero på en 

medveten eller en omedveten imitering. 

MiFID II är ett regelverk som de svenska storbankerna lyfter som ett regelverk som har påverkat 

inställningen till implementering av robotiserad rådgivning. DiMaggio och Powell (1983) lyfter 

att effekten av den tvingande isomorfismen kan ta sig i uttryck genom lagar och regler som 

stipuleras av staten. Detta kommer även, likt för den strategiska faktorn, påverka de svenska 

storbankernas inställning till robotiserad rådgivning.  Inställningen hos Nordea och SEB går att 

koppla till den reaktion som MiFID II genererar, vilket innebär att rådgivningsprocessen går att 

effektivisera och göra snabbare med en robotiserad rådgivning jämfört med en mänsklig 
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rådgivningsprocess. Den här typen av reaktion, att effektivisera, styrks av tidigare forskning 

där Angelakopoulos och Mihiotis (2011) menar att effektivisering kan uppnås med hjälp av 

digitala produkter och tjänster. Det går att jämföra med den inställning som Swedbank påvisar, 

vilket är att de har en typ av robotiserad rådgivare, men framhäver vikten av att inte förbise 

lagstiftningen då det inte finns en speciallagstiftning att tillgå. Handelsbanken som inte har 

implementerat robotiserad rådgivning ser dock inte att lagstiftningen är ett problem utan snarare 

något som kommer att bemötas när det krävs. Det finns således skillnader i hur de svenska 

storbankerna bemöter den rådande lagstiftningen vad gäller digitala produkter och tjänster. De 

uppvisar också olika tillvägagångssätt i hur de hanterar den yttre pressen som finns, utifrån vad 

Davidsson et al. (2006) menar finns på grund av de lagar och regler som staten bestämmer. Det 

påverkar därmed de svenska storbankernas inställning till robotiserad rådgivning utifrån hur de 

bemöter den tvingande isomorfismen som tvingande lagar och regler innebär. 

Även om Angelakopoulos och Mihiotis (2011) i sin studie menar att ekonomiska incitament 

finns för att ha digitala produkter och tjänster, där dessa kan reducera operationella kostnader, 

finns det ytterst få indikationer som kan påvisa att det är fallet i den här studien. Det som går 

att kategorisera som ett ekonomiskt incitament är det som Swedbank påvisar att de digitala 

kanalerna är ett billigare alternativ för dem som bank. Dock är det inget som framstår som en 

påverkande faktor för banken. Det ekonomiska incitamentet är inget som framgår av de andra 

svenska storbankerna heller, utan det är snarare andra faktorer. Det som lyfts är istället 

besparingar i form av tid snarare än monetärt. Detta trots att det förväntade avkastningskrav 

som en börsnoterad bank torde ha. Det kan således beskrivas som en informell press från 

aktieägarna, vilket Carter (2016) och DiMaggio och Powell (1983) menar är en form av 

tvingande isomorfism. Dock framgår det inte i det empiriska materialet att en yttre informell 

press finns på bankerna. 

De svenska storbankernas behov av legitimitet från samhället och kunderna tar sig uttryck på 

olika sätt. Dock tenderar de att vilja erbjuda sina kunder en möjlighet att välja i vilken kanal 

som de ska kunna utföra sina tjänster. Deephouse och Carter (2005) menar i sin studie att 

legitimitet är av stor vikt för att ett företag ska få verka på marknaden. Det går således att påvisa 

skillnader mellan de svenska storbankerna i hur de anser att legitimitet bevaras eller uppnås. 

Medan Nordea, SEB och Swedbank lägger stor vikt vid att finnas tillgängliga på alla plattformar 

ser Handelsbanken sitt kontorsnät som en viktig del i att bevara legitimitet främst mot sina 

kunder. Handelsbanken lyfter även problematiken kring säkerhetsrisken som är kopplad till 

digitala produkter och tjänster som en del, vilket leder till att en trygg lösning utifrån det 
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perspektivet är viktigt för att kunderna ska känna sig trygga och på så vis bevara legitimitet. 

Detta styrks av vad Lee (2009) menar i sin studie samt vad Nui Polatoglu och Ekin (2001) 

framhäver i sin studie där de menar att det finns en risk med digitala produkter och tjänster 

kopplat till informationssäkerhet. Swedbank anser att det är viktigt att inte gå före lagstiftningen 

och samhället och på så vis upprätthålla en legitimitet gentemot dessa. Medan Nordea och SEB 

som utger sig för att ha robotiserad rådgivning menar att det är viktigt gentemot sina kunder att 

kunna presentera en fungerande konstruktion av sin robotiserade rådgivning som är trygg och 

gör att kunderna är nöjda med tjänsten. 
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6. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel avser att uppfylla studiens syfte och ge svar på dess frågeställning. Därefter 

lämnas studiens bidrag samt förslag till vidare forskning. Därefter beaktas de samhällsenliga 

och etiska aspekter. Avslutningsvis lyfts och diskuteras studiens begränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser till studien 

Studiens syfte är att identifiera och beskriva faktorer som påverkar de svenska storbankernas 

inställning till robotiserad rådgivning. Frågeställningen i studien är: 

 Vilka faktorer förklarar de svenska storbankernas inställning till implementering av 

robotiserad rådgivning? 

 

Författarna till studien har med hjälp av det empiriska materialet och tidigare forskning 

tillsammans med den valda teorin kunnat identifiera och beskriva tre faktorer som påverkar 

storbankernas inställning till robotiserad rådgivning vilka är strategi, lagar och regler samt 

behov av legitimitet. Studien har även identifierat en faktor som enligt tidigare forskning har 

varit att anse som en viktig faktor men som inte har varit framträdande i den här studien, vilken 

är det ekonomiska incitamentet.  

 

Strategi har visat sig vara den mest framträdande faktorn för storbankernas inställning till 

robotiserad rådgivning. Detta visar sig främst genom storbankernas strategier i förhållande till 

hur de valt att implementera robotiserad rådgivning eller inte, där Nordea, SEB och Swedbank 

idag har någon form av robotiserad rådgivning. Mintzberg (1987) menar att strategin 

bestämmer riktningen för företaget, vilket tydligt framgår i SEB och Nordeas fall där de vill 

vara långt fram i sin digitala utveckling vad gäller produkter och tjänster. Swedbank menar 

även de att digitalisering av produkter och tjänster leder till ett givande komplement för bankens 

arbete. Studien finner dock avvikelser i storbankernas strategi, vilket framgår av att 

Handelsbankens strategi bygger på en mer personlig och fysisk rådgivning och de erbjuder idag 

ingen robotiserad rådgivning. Dock finns tydliga indikationer att de imiterande krafterna som 

DiMaggio och Powell (1983) samt Eriksson-Zetterquist (2009) lyfter fram påverkar 

Handelsbanken att efterlikna de övriga storbankerna på ett sätt som leder till ett homogent utbud 

av digitala produkter och tjänster hos de svenska storbankerna.  
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Den homogenisering som Davidsson et al. (2006) diskuterar tenderar således att ta sig uttryck 

genom imitering, där de svenska storbankerna på ett eller annat sätt väljer att ställa sig positivt 

inställda till en implementering av robotiserad rådgivning. Dock går det inte utefter det 

empiriska materialet tyda om homogeniseringen grundar sig i en medveten imitering eller om 

den kan bero på det externa trycket i enlighet med vad Leaptrott (2005) och Zucker (1987) 

framhäver som formas på bankerna utifrån det förändrade kundbeteendet. Detta kan således 

leda till en tvingade utveckling av digitala produkter och tjänster. Däremot går det att konstatera 

att alla svenska storbanker förmodligen på ett eller annat sätt kommer att erbjuda robotiserad 

rådgivning i framtiden trots de nuvarande avvikelserna kring strategisk struktur. Strategi är 

därmed en faktor som påverkar de svenska storbankernas inställning till robotiserad rådgivning.  

 

Författarna till studien kan se att lagar och regler har en påverkan på storbankernas inställning 

till robotiserad rådgivning. Framförallt lyfts MiFID II fram som ett påverkande lagkrav vilket 

bankerna menar ställer högre krav på dokumentation vid rådgivning. Detta gynnar både banken 

och kunden i det avseendet att det blir stärkta krav kring dokumentation men att lagkravet 

medför en minskad effektivisering kring rådgivningsprocessen. Davidsson et al (2006) menar 

att en yttre press från staten i form av lagar och regler leder till att storbankerna tvingas att 

efterleva de krav som ställs på dem. Det går att utifrån empirin dra slutsatsen att tolkningen av 

regelverken kring rådgivning och MiFID II påverkar hur deras tillvägagångssätt ser ut. SEB 

och Nordea framhåller båda två någon form av effektivitet som robotiserad rådgivning medför. 

Detta grundar sig i de stärkta dokumentationskraven som MiFID II tvingar bankerna till i större 

utsträckning. Medan Swedbank framhäver att de begränsas av den rådande lagstiftningen. Det 

på grund av att det inte finns någon speciallagstiftning som behandlar digitala produkter och 

tjänster. Handelsbanken däremot menar att lagstiftningen i sig inte är ett problem och är något 

de kommer att hantera. 

 

DiMaggio och Powell (1983) betonar i sin studie att lagar och regler får en tvingande effekt på 

företagen och det innebär att storbankerna måste svara upp på den här tvingande lagstiftningen. 

Att svara upp på den tvingande lagstiftningen kan således tyda på en försiktighet hos Swedbank 

att inte sätta samma epitet på sin produkt, likt Nordea och SEB. Swedbank vill därmed vara 

försiktiga kring hur lagstiftningen ska tolkas och appliceras när det kommer till hur en 

robotiserad rådgivning ska hanteras. Nordea och SEB skiljer sig därmed i hur de väljer att tolka 

och applicera en tvingande kraft i form av lagar och regler, utan att på något sätt gå utanför vad 
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som är tillåtet genom att i dagsläget erbjuda robotiserad rådgivning. Handelsbanken har 

däremot ännu inte valt att implementera robotiserad rådgivning i någon form, då de är 

varsamma om den personliga interaktionen, men framhäver också att externa förändringar, 

vilket torde innefatta lagkrav, är av stor vikt att förhålla sig till.  

 

Storbankerna framhäver lagar och regler som viktiga för deras verksamhet, vilket innebär att 

deras inställning till robotiserad rådgivning påverkas av rådande lagstiftning.  Här finner studien 

en viss avvikelse mellan de svenska storbankerna i hur de tolkar och applicerar ett aktuellt 

lagkrav såsom MiFID II. Dock finns det tydliga indikationer, såsom effektivisering av 

dokumentationskrav, som pekar på en tvingande informell och formell press hos storbankerna. 

Vad gäller PSD2 finns inget vidare empiriskt belägg för att det skulle påverka storbankernas 

inställning till implementering av robotiserad rådgivning, däremot påverkar PSD2 bankernas 

verksamhet på annat sätt. 

 

Behov av legitimitet tar sig uttryck genom bankernas eftersträvan att bemöta och tillfredsställa 

kundernas behov. Lamberti och Lettieri (2011) lyfter fram att företag vill tillägna sig legitimitet 

i syfte att uppfattas som ett företag vars agerande på marknaden är önskvärt och lämpligt sett 

från den externa omgivningen. Den här studien kan uppvisa att det finns likheter och skillnader 

när det kommer till hur storbankerna agerar vad gäller att skapa och bevara sin legitimitet. Alla 

storbankerna understryker att de arbetar väldigt kundorienterat, framförallt i processen i hur de 

tar fram och utvecklar nya digitala produkter och tjänster för att tillfredsställa kundernas behov 

i största mån och fortsätta anses vara en attraktiv bank.  Nordea och SEB menar att de skapar 

ett behov hos kunden genom att erbjuda robotiserad rådgivning och på så vis ger kunderna fler 

valmöjligheter till hur de vill nyttja bankens resurser. Trots att Swedbank inte utger sig för att 

ha robotiserad rådgivning framhäver de vikten av att finnas på alla plattformar. Därmed går det 

att argumentera för att Nordea, SEB och Swedbank anser att legitimiteten finns i att vara 

tillgängliga via alla kanaler, på kundens villkor och utifrån kundens förutsättningar.  

 

Däremot skiljer sig Handelsbanken åt lite i sin utgångspunkt där de istället utgår ifrån en 

personlig relation och bygger vidare kring det. De eftersträvar istället en utgångspunkt där 

kunderna skapar efterfrågan och där de anpassar sig efter vad den externa miljön kräver. Det 

här likt vad informant ett nämnde kring att Handelsbanken i framtiden kommer att erbjuda 

robotiserad rådgivning likt sina konkurrenter, vilket Carter (2016) menar kan bero på en 
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informell press från den sociala verkligheten som bankerna befinner sig i. Det här kan förklaras 

genom att kunderna i allt större utsträckning efterfrågar mer digitala produkter och tjänster, 

vilket Cetto et al. (2015) menar tar sig uttryck i att det inom kundorienterade branscher blir allt 

mer viktigt att erbjuda självbetjäningstjänster såsom robotiserad rådgivning. 

 

Det finns indikationer som tyder på att en digital lösning är viktigt för storbankerna att kunna 

erbjuda för att behålla sina nuvarande kunder och attrahera nya kunder. På så vis är den digitala 

utvecklingen i form av till exempel robotiserad rådgivning en viktig del för de svenska 

storbankerna i deras behov av legitimitet från kunderna i en värld där allt fler efterfrågar digitala 

produkter och tjänster.  

 

Ekonomiska incitament är en faktor som på förhand kunde tänkas ha en påverkan på 

storbankernas inställning till robotiserad rådgivning. Detta med tanke på att det enligt 

institutionell teori borde kunna ses som en tvingande isomorfism i och med den informella 

pressen som uppstår från aktieägarna i form av avkastningskrav. Det här likt vad Carter (2016) 

framhäver i sin studie angående informell press från den sociala kontexten som bankerna 

befinner sig i. 

 

Dock visar resultatet från den insamlade empirin att det ekonomiska incitamentet inte har en 

stark eller någon påverkan alls på inställningen till implementering av robotiserad rådgivning. 

Detta till skillnad mot, strategi, lagar och regler och behov av legitimitet. Ingen av storbankerna 

lyfter fram monetära besparingar som en avgörande faktor kring inställningen till robotiserad 

rådgivning, vilket Angelakopoulos och Mihiotis (2011) samt Brynjolfsson och Hitt (2000) 

menar är en faktor till varför banker väljer att utveckla digitala produkter och tjänster.  

 

Pousttchi och Dehnert (2018) menar att bankernas äldre system innebär stora 

investeringskostnader för att kunna utveckla digitala produkter och tjänster. Det som lyfts fram 

hos bankerna i studien kopplat till ekonomiska incitament är just de kostnader som en 

investering i utveckling av digitala produkter och tjänster kan medföra. Dock har inget av de 

kostnadsbesparingar som tidigare forskning påvisat framhävs av storbankerna. Dock ska det tas 

i beaktning att bankerna kanske inte vill framstå som att den digitala utvecklingen främst beror 

på kostnadsbesparingar, vilket kan ha för avsikt att gynna aktieägarna. De torde snarare vara 

mer intresserade av att påvisa de fördelar som digitala produkter och tjänster ger kunderna för 

att framstå som en attraktiv bank gentemot dessa. 
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6.2 Studiens bidrag 

De svenska storbankerna utgör en klar majoritet av den svenska banksektorn. Studien bidrar 

med att bankernas kunder får ta del av de faktorer som påverkar de svenska storbankerna 

inställning till implementering av robotiserad rådgivning. Det är samhällsnyttigt på grund av 

att samhället i viss mån har makt att påverka utvecklingen i den riktning som de önskar att 

bankerna antar. Antingen av samhällsintresse eller av kundintresse. Därmed kan studien bidra 

med förklaringar och beskrivningar som bidrar med en bättre förståelse för kunderna, kring hur 

bankerna väljer att bemöta den teknologiska utvecklingen utan att bryta mot det sociala 

kontraktet. Författarna till studien rekommenderar bankernas kunder utifrån deras digitala 

preferenser att välja den bank som överensstämmer med vad kunden efterfrågar vad gäller 

digitala produkter och tjänster. Storbankernas utbud varierar och deras inställning till digitala 

produkter och tjänster skiljer sig åt trots homogenisering. Därmed finner författarna det lämpligt 

att kunderna utvärderar de olika bankernas utbud och därefter väljer den bank som bäst 

överensstämmer med kundernas åsikter kring robotiserad rådgivning.  

Denna studie bidrar till även till fortsatta studier kring området robotiserad rådgivning i och 

med att området är relativt outforskat och det finns idag inte så mycket tidigare forskning. 

Framförallt saknas studier som belyser den svenska banksektorn och således de svenska 

storbankernas inställning till att implementera robotiserad rådgivning. Tidigare forskning likt 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) har uppmärksammat den digitala utvecklingen inom 

banksektorn med ett övergripande fokus på digitala produkter och tjänster. Förevarande studie 

ger ett bidrag till en mer djupgående förklaring kring ett mer specifikt område vilket innefattas 

av digitala produkter och tjänster.  

6.3 Förslag till vidare studier 

Författarna till studien menar att det vore intressant att göra en studie längre fram i tiden för att 

se om alla storbanker implementerar robotiserad rådgivning. Det är av intresse för att se om 

studiens slutsatser stämmer kring de tendenser som påvisats genom att de svenska storbankerna 

i viss mån efterliknar varandra och om homogeniseringen fulländas. Ett annat förslag till vidare 

forskning som skulle vara av intresse är att gå in mer på djupet kring det ekonomiska 

incitamentet och dess betydelse för bankerna när banksektorn blir allt mer digitalt accepterad. 

I ett sådant fall skulle andra teorier som kan förklara den här utvecklingen vara intressant som 

utgångspunkt. 
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Ur ett annat perspektiv hade det även varit av intresse att studera bankernas digitalisering av 

produkter och tjänster utifrån hur kunderna förhåller sig till att bankerna blir allt mer 

digitaliserade och att antal kontor minskar. Det är av intresse för att kunna bedöma ifall den 

digitala utvecklingen av banksektorn drivs utifrån kundernas vilja och efterfrågan eller 

bankernas. 

 

En annan intressant utgångspunkt för fortsatta studier inom området kring robotiserad 

rådgivning hade varit att undersöka FinTech-bolag eller mindre nischaktörer på den svenska 

marknaden för att jämföra resultaten med den aktuella studien för att se om de faktorer som 

påverkar storbankernas inställning till robotiserad rådgivning stämmer överens med även andra 

segment inom banksektorn. 

 

6.4 Samhällsenliga och etiska aspekter  

Förändringar inom banksektorn är viktiga att belysa då, precis som det nämns i början av 

studien, att banksektorn utgör en grund för den svenska tillväxten och välfärden vilket i sin tur 

bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Samhället i stort går mot att bli mer och mer 

digitaliserat där den robotiserade rådgivningen kan symbolisera samhällets digitala utveckling.  

Banksektorns digitala utveckling är viktig ur ett etiskt perspektiv då en robotiserad rådgivning 

kan bidra till att interaktionen mellan banken och kunderna minskar. Detta kan leda till att 

kundernas förståelse för hur deras ekonomi mår och fungerar kan bli sämre. Därmed ligger ett 

stort ansvar på bankerna att ur ett etiskt perspektiv ta ansvar för att de nya och innovativa 

processerna fungerar på ett bra sätt som gynnar kunden och framförallt deras sparande, då 

banken är bryggan för kunden mellan nutiden och framtiden vad gäller monetära aspekter.  

 

 

 

 

 

6.5 Studiens begräsningar  

En begränsning för studien kan vara att om fler intervjuer hade genomförts hade andra 

observationer kunnat ske och det går inte att utesluta att resultatet hade kunnat se annorlunda 

ut. Hade fler intervjuer genomförts hade det kunnat leda till att fler eller andra faktorer kunnat 

påvisas. Det är således en begränsning i att de medverkande bankerna enbart representeras av 
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en till tre informanter. Därav är de slutsatser som dragits gjorda utifrån ett litet empiriskt 

material vilket kan ha påverkat studiens resultat och slutsatser. I och med att studien genomförts 

med en till tre informanter per bank går det inte att utesluta att det empiriska materialet inte 

speglar hela bankens åsikt kring ämnet. Detta då det enbart är en liten andel i förhållande till 

organisationens storlek som har intervjuats. Således kan det leda till att trovärdigheten på det 

resultat och slutsatser som presenteras minskar.   

Författarna till studien finner även en begränsning i att denna studie torde vara begränsad till 

den svenska banksektorn vad gäller storbanker.  Detta då till exempel utländska storbanker har 

andra lagkrav att förhålla sig till, kulturella skillnader etcetera.  Överförbarheten av studien blir 

i och med detta lidande och direkt begränsad till den svenska marknaden med tanke på de 

avgränsningar som författarna har gjort. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Allmänna frågor 

 Hur länge har du jobbat inom bank? 

 Hur länge har du jobbat på din nuvarande bank? 

 Vad går ditt arbete ut på idag och vad är din arbetstitel? 

 

Digitala produkter och tjänster inom banksektorn 

 Hur upplever du att digitaliseringen har förändrat banksektorn? 

 Ser du några hot respektive möjligheter med dess utbredning? 

 Hur arbetar er bank med digitala produkter och tjänster? 

 Har er bank de förutsättningar som krävs för att hänga med i den snabba digitala 

utvecklingen? 

 Är det främst interna eller externa faktorer som påverkar er bank när det kommer till 

förändring?  

 Hur ser er strategi ut när det kommer till digitalisering? 

 Vad erbjuder ni för finansiell rådgivning till privatpersoner idag?  

 Hur erbjuder ni er finansiella rådgivning?  

 Vad är er inställning till robotiserad rådgivning? 

 Vad ser ni för hot respektive möjligheter med robotiserad rådgivning? 

 

 

Risker med digitala produkter och tjänster inom banksektorn 

 Hur arbetar er bank med risk kopplat till digitala produkter och tjänster? 

 Hur förhåller sig er riskhantering till de regleringar som finns och hur andra storbanker 

arbetar med risk? 

 Hur ser ni på den eventuella risken kopplat till robotiserad rådgivning?  

 Hur ser ni på den eventuella risken kontra nyttan med robotiserad rådgivning? 

 Äger och utvecklar ni er egen robotiserade rådgivare eller köper ni den tjänsten från 

ett annat företag? Vad finns det för risker kopplat till det? 

 

Konkurrens inom banksektorn 

 Hur förhåller sig er bank till vad konkurrenter gör på marknaden?  

 Hur ligger detta i linje med er strategi? 

 Varför/ Varför inte erbjuder ni robotiserad rådgivning idag?  

 Efterfrågas robotiserad rådgivning av kunderna eller ser ni till vad konkurrenterna 

erbjuder för digitala produkter och tjänster? 

 Krävs det robotiserad rådgivning för att bevara och attrahera nya kunder? 

 Hur påverkas ni av konkurrenters användande utav robotiserad rådgivning? 
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Bilaga 2 

Individuella reflektioner 

Hannes Ahlqvist 

Jag och Hampus har under studietidens gång skrivit de flesta gruppinlämningar tillsammans 

samt har pluggat till alla tentor tillsammans. Därmed visste vi på förhand att vi hade en god 

samarbetsförmåga och att skriva examensarbetet tillsammans kändes som en bra idé. Att skriva 

examensarbetet tillsammans med Hampus har varit utvecklande och givande. Genom att skriva 

tillsammans med någon har det inneburit att det går att komplettera kunskaper och kvaliteter 

samt att det bidrar till att skrivandet blir roligare när det finns någon att diskutera med. Ämnet 

som vi valt att fördjupa oss i berör digitalisering och bankbranschen, vilket vi båda finner 

intressant då båda arbetar inom banksektorn. Att fördjupa oss inom robotiserad rådgivning var 

något som växte fram från att börja med att läsa om hur digitaliseringen påverkar 

bankbranschen, för att sedan fördjupa oss mer om hur de svenska storbankerna ser på 

robotiserad rådgivning.  

 

Studien har bidragit med kunskaper i hur banker arbetar med digitala produkter och tjänster och 

hur de ser på dessa i framtiden. Den har även bidragit för mig personligen, till att få en fördjupad 

förståelse för hur banker agerar och bemöter förändringar i en allt mer digital värld. Detta är av 

intresse både för mig när jag studerade ämnet, men det är även intressant ur ett kundperspektiv 

och få en förståelse för hur bankerna fungerar inifrån. De vi har intervjuat från bankerna till vår 

studie har varit engagerade och kunniga inom området, vilket har gjort att intresset för ämnet 

robotiserad rådgivning blev mycket intressant att studera. Att skriva ett examensarbete har även 

bidragit med en personlig utveckling där planering, styrning, eget ansvar och samarbetsförmåga 

har varit väldigt viktiga komponenter för att studien skulle bli färdig och kunna presenteras på 

ett bra sätt. Att skriva studien tillsammans med Hampus har varit bra då skrivprocessen inte 

alltid har gått smärtfritt, vid sådana tillfällen har det underlättat att vi har haft möjligheten att 

kunna stötta varandra 

 

Det svåraste med studien var att presentera en lämplig frågeställning som speglade vad studien 

syftade till att undersöka. En frågeställning är vital för att en studie ska kunna utformas, vilket 

ledde till en stressad situation. Men genom att inte ge upp och genom att vrida och vända på 

begrepp, ord och meningar lyckades vi tillslut med att presentera en frågeställning som ger 
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studien en bra utgångspunkt. En annan svår del med studien har varit att utforma en 

analysmodell, vilket var en svår uppgift då varken jag eller Hampus tidigare har upprättat en 

sådan. Men efter ett antal försök och med hjälp från vår handledare så kunde vi tillslut få till en 

analysmodell som gav oss hjälp i hur vi skulle analysera vårt material.  

 

Sammanfattningsvis har våren varit rolig, intressant, inspirerande men även utmanande. Att 

sätta våra kunskaper på prov har varit väldigt utvecklande för mig personligen och de olika 

delarna av skrivprocessen har inneburit en rad olika känslor. Men i slutändan har det varit 

väldigt roligt och givande. Genom att tillsammans med Hampus möta olika processer av 

skrivandet har det ökat vår samarbetsförmåga och vi har med säkerhet utvecklats och kommit 

varandra närmare. 
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Hampus Sjöström  

Jag och Hannes började båda hösten 2015 på Högskolan i Skövde och har sedan dess i princip 

gjort nästan alla inlämningsuppgifter tillsammans. I och med att vi har skrivit många 

inlämningsuppgifter ihop föll det sig väldigt naturligt att vi skulle skriva det sista arbetet 

tillsammans då vi kompletterar varandra på ett bra sätt. I början av uppsatsen hade vi några 

förslag till ämnen att välja emellan som vi båda var intresserade av där alla mer eller mindre 

innefattade banksektorn på ett eller annat sätt. Det grundar sig delvis i att vi båda arbetar inom 

bank samtidigt som banksektorn också är intressant ämne ur ett samhällsperspektiv att belysa 

då den utgör en grundsten i vårt finansiella system. Vi båda är väldigt intresserade av hur företag 

förändrar sig och anpassar sig över tid vilket medförde ett intresse att studera hur 

digitaliseringen har påverkat banksektorn där vi valde att ta avstamp kring robotiserad 

rådgivning. Ingen av oss visste särskilt mycket om robotiserad rådgivning på förhand men efter 

att läst igenom några artiklar och diskuterat med vår handledare kände vi båda att det vore ett 

intressant ämne att skriva om.  

Detta arbete har gett mig väldigt mycket i form av både kunskap kring vårt ämne, 

samarbetsförmåga, men även en utveckling av mina egna förmågor. Ser vi till kunskap kring 

ämnet har jag fått en mycket större förståelse för de olika svenska storbankernas förhållningssätt 

till digitala produkter och tjänster. Vi har fått träffa otroligt kompetenta och engagerade 

medarbetare på respektive bank i form av intervjuer vilket har varit otroligt lärorikt ur många 

aspekter. Jag har fått ökad förståelse kring hur storbanker anpassar sig till nya förändringar, 

både vad gäller nya digitala lösningar men även lagkrav, konkurrens med flera. Robotiserad 

rådgivning är fortfarande relativt nytt på den svenska marknaden och därmed väldigt intressant 

i det avseendet att se hur det kommer att utvecklas i framtiden. Arbetet har bidragit till att både 

jag och Hannes lärt oss att samarbeta ännu bättre genom att vi har fått diskutera oss fram till 

olika lösningar under studiens gång och fått ta hänsyn till varandras idéer och tankar. Utöver 

detta har även mina förmågor i bland annat akademiskt skrivande, kritiskt förhållningssätt samt 

min analytiska förmåga med flera testats och har under studiens gång utvecklats.   

De största svårigheterna kring studien har nog varit att hitta en bra ingång till ämnet i början av 

vårt skrivande. Utöver det har vi haft problem med att fastställa en analysmodell som täcker allt 

det vi vill få med, vilket vi till slut tycker att vi har fått till men det har behövts diskuteras några 

gånger fram och tillbaka. Dock är det dessa typer av problem som har bidragit till att vårt 

samarbete har blivit starkare och vår kunskap har ökat i och med att vi har varit tvungna att 

diskutera och finna lösningar på de problem som uppkommit.  
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Sammanfattningsvis vill jag poängtera att denna process har varit väldigt utvecklande för mig 

som person. Jag har kommit närmare Hannes vilket har gett mig väldigt mycket. Jag har fått 

ökad kunskap om robotiserad rådgivning och de svenska storbankernas inställning till denna 

digitala tjänst som jag på förhand inte visste så mycket om. Oavsett hur påfrestande denna 

process har varit under våren känner jag nu i slutändan att jag har utvecklats otroligt mycket.  

 


