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Det danske marked for billi-
ge, automatiserede inve-

steringsløsninger – også kal-
det robotrådgivere – voksede
ikke ligefrem eksplosivt fra
starten, da Danske Bank i for-
året 2017 lancerede June. 

Ved udgangen af 2019 var
der stadig kun investeret om-
kring 1 mia. kr. i June, hvilket
skal ses i forhold til, at Danske
Bank-koncernen forvalter

mere end 1500 mia. kr. for sine
kunder. Og sammenlignet
med de øvrige løsninger ligne-
de June endda en succeshisto-
rie.

Overvåger risiko
Robotrådgiverne fungerer
som hovedregel ved, at man på
en hjemmeside eller i en app
kan svare på en række spørgs-
mål og dermed få fastlagt en
risikoprofil. Derefter sam-
mensætter robotten en porte-
følje, der svarer til den profil,

og sørger løbende for at over-
våge, at risikoen ved porteføl-
jen ikke ændrer sig.

Fordi processen er automa-
tiseret, og fordi robotterne ty-
pisk investerer i billige in-
deksfonde, er omkostninger-
ne langt lavere end ved tradi-
tionel formueforvaltning i
bankerne. Men den lave pris
var altså ikke nok til at få kun-
derne til at strømme til fra
starten.

Men den stigende investe-
ringslyst blandt private det se-

neste år har også givet robo-
trådgiverne et gevaldigt ryg-
stød. June forvalter i dag om-
kring 2,5 mia. kr. – altså over
en fordobling på lidt over et år.

Boom i Nord og Nordea
Det er ikke kun June, der har
oplevet medvind. Også den
næststørste robotrådgiver på
det danske marked, Nord In-
vestments, oplevede kraftig
vækst i 2020, hvor den forval-
tede formue næsten blev tre-
doblet til 755 mio. kr.

Nordea-løsningen Nora er og-
så kommet godt med efter en
svær start. Her var formuen
ved udgangen af februar i år
steget til 700 mio. kr. alene i
Danmark. Nordea ønsker ikke
at oplyse tallet på nordisk
plan.

Der er dog også undtagelser
fra reglen. Bankinvests robo-
trådgiver Darwin og Jyske
Banks Munnypot forvalter
fortsat yderst beskedne for-
muer.
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Coronaår gav tiltrængt rygstød til robotrådgivere
Af Tor Johannesson

2,5
mia. kr. forvalter Danske

Banks robotrådgiver June i
dag

Det seneste år er der for al-
vor kommet vækst i flere

af de danske robotrådgivere,
der tilbyder billig automatise-
ret formueforvaltning. Men på
den anden side af Øresund går
det endnu stærkere, og nu ka-
ster den største svenske robo-
trådgiver, Lysa, sig ind på det
danske marked.

“Kunderne belønner, hvis
man leverer god kvalitet for
pengene, så jeg tror, vi har en
god chance for at klare os i
konkurrencen,” siger Lysas
adm. direktør, Patrik Adam-
son.

Lysa blev ligesom Danske
Banks løsning, June, lanceret i
2017, men mens June i dag ca.
forvalter 2,5 mia. kr., så er Lysa

tre gange så stor med en for-
mue på over 10 mia. svenske kr.

Investerer man sine penge
hos Lysa, betaler man altid un-
der 0,40 pct. i omkostninger
årligt.

Til sammenligning tager
Danske Banks June 0,69 pct.
om året for at passe på formu-
en, mens den næststørste dan-
ske robotrådgiver, Nord In-
vestments, tager 0,6-0,8 pct.
om året.

“Vi anser næsten den mak-
simale pris på 0,4 pct. som en
hygiejnefaktor. Hvis man tager
mere end det, så tager man for
mange penge ud af kundernes
opsparing på lang sigt,” siger
Patrik Adamson.

Ifølge en investeringseks-
pert, der har fulgt det danske
marked for robotrådgivere
tæt, kan Lysa blive udfordret

af, at markedet lader til at være
mættet af de nuværende udby-
dere.

“Man skal have en kant, hvis
man vil prøve at komme ind på
markedet. Det kan så her være
omkostningerne. De er attrak-

tive, så måske kan det få nogle
til at overveje det,” siger den
selvstændige investeringsråd-
giver Nikolaj Holdt Mikkelsen.
Han er dog ikke er overbevist
om, at det er nok:

“Investorer er nogle gange
irrationelle. Selvom der er et
bedre og billigere produkt, så
betyder det ikke, at folk sælger
det, de har, og køber det an-
det,” siger Nikolaj Holdt Mik-
kelsen.

Hos Lysa er man klar over, at
der ikke nødvendigvis flyder
milliarder ind fra dag ét.

“Det er et maraton. Det
handler om at opbygge tillid,
og vi arbejder på den lange ba-
ne. Så jeg forventer ikke dra-
matiske ændringer på kort
sigt,” siger Patrik Adamson.

Det skyldes også, at Lysa ik-
ke bruger store summer på al-
mindelig markedsføring, men
er vokset, ved at folk har anbe-
falet løsningen til hinanden.

“Hvis man laver store rekla-
mekampagner for finansielle
produkter, så løber folk væk.
Og det er en god reaktion, for
der har været mange proble-
matiske aktører,” siger Patrik
Adamson.

Prominente investorer
Selvom omkostningerne ved
at gå ind i Danmark holdes på
et relativt lavt niveau, så kræ-
ver det stadig en betydelig
mængde kunder, før det bliver
profitabelt. Men Lysa er tål-
modig.

“Vi har ikke specifikke tal
for, hvor stor en formue vi ger-
ne vil forvalte efter 12 måne-
der, for det er så svært at forud-
sige det. Måske gør vi det utro-
ligt godt i Danmark og dårligt i
Finland – eller omvendt,” siger
Patrik Adamson og fortsætter:

“Vi er meget langsigtede og
har meget langsigtede inve-
storer. Det er ligesom, vi siger
til vores kunder, der er ikke en
genvej til at blive rig i en fart.”
I ejerkredsen er foruden sel-

skabets stiftere bl.a. H&M's
bestyrelsesformand, Karl-Jo-
han Persson, Cevian-stifter,
Christer Gardell, flere promi-
nente svenske iværksættere
og Sveriges tidligere finansmi-
nister Anders Borg.

Lysa tager kun imod frie
midler og lancerer i første om-
gang et produkt, der investerer
bredt i det globale aktie- og
obligationsmarked, men vil
senere også lancere et bære-
dygtigt produkt. Det vil koste
ca. det samme.

“Når vi lancerer en bære-
dygtig løsning, så bliver det
samme prisniveau som den
eksisterende. Det er næsten
aldrig rigtigt, at man er nødt til
at betale en højere pris,” siger
Patrik Adamson.

Svensk robotrådgiver vil
forvalte danske formuer

Af Tor Johannesson

Patrik Adamson er medstifter af og topchef for Lysa,
som på mindre end fire år har tiltrukket over 10 mia.
svenske kr. Foto: Marcus Gustafsson

Med en pris, der
næsten er den
halve af de danske
robotrådgiveres,
går svenske Lysa
nu ind på det
danske marked 7,5

mia. kr. forvalter den sven-
ske robotrådgiver Lysa

FAKTA
Robotrådgiveren
Lysa

� Lysa blev startet i 2017
af Patrik Adamson,
Emilie Andersson og
Henrik Littecke.

� I dag forvalter tjene-
sten ca. 7,5 mia. kr. og
har 60.000 betalende
kunder. 

� Lysa er ejet af stifterne
og de ansatte samt en
række eksterne in-
vestorer. 

� Ejerkredsen tæller
blandt andet H&M-
formand Karl-Johan
Persson og Cevian-
stifter Christer Gardell.
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