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Bakgrund: Anomalier på aktiemarknader, som bubblor och krascher, har länge legat 
till grund för diskussioner kring relevansen av traditionella finansiella teorier om den 
effektiva marknaden och investerares rationalitet. Människorna bakom 
aktiemarknadens köp- och säljknappar handlar inte alltid rationellt utan påverkas 
inför ett investeringsbeslut av rykten, information, media, analyser, tips, 
beslutsproblematik, prestationspress och annat. Men hur hanterar börsens aktörer 
vetskapen om detta irrationella investeringsbeteende? Eftersom institutionella 
investerare, till exempel fondförvaltare, förfogar över en stor del av marknadens 
kapital har vi valt att undersöka hur just denna grupp hanterar psykologiska faktorer 
och anomalier på aktiemarknaden och om det i förlängningen leder till ett rationellt 
eller irrationellt investeringsbeteende.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur, och i vilken 
utsträckning, förvaltare av svenska aktiefonder tar hänsyn till psykologiska faktorer 
vid investeringsbeslut. Vidare syftar studien även till att undersöka om faktorernas 
effekt ändras i olika marknadssituationer. Ett viktigt delsyfte är även att undersöka 
om det studerade investeringsbeteendet kan anses vara rationellt ur ett 
finansteoretiskt perspektiv. 
 
Metod: Uppsatsen har en fallstudielik ansats och är av kvalitativ karaktär. Studien 
baseras på en omfattande litteraturstudie samt djupgående intervjuer med tio 
förvaltare av svenska aktiefonder.  
 
Resultat: Studien visar att påtagligheten hos de undersökta psykologiska faktorerna 
ändras med marknadssituationen. Förvaltaren tar hänsyn till detta genom att vikta 
analysverktygen och därmed också de olika stegen i investeringsprocessen olika 
beroende på marknadssituation. Vi har dessutom funnit stöd för ett oavsiktligt och 
delvis rationellt flockbeteende mellan förvaltarna som på aktiemarknaden kan 
framstå som en anomali. I investeringsprocessen är fundamental analys viktig för 
förvaltaren vilket höjer graden av rationalitet i investeringsbeslutet. De psykologiska 
faktorer som vi i studien funnit stöd för försvagar däremot graden av rationaliteten i 
investeringsprocessen. 
 
Nyckelord: Rationalitet, effektiva marknadshypotesen, behavioural finance, 
marknadsanomalier, fondförvaltare 





Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som hjälpt oss att färdigställa denna 

uppsats. Ett extra tack vill vi rikta till vår handledare, Magnus Holmström, samt vår 

seminariegrupp för bra vägledning och många goda idéer.  

Vidare vill vi även tacka de fondförvaltare som trots stor arbetsbörda ställt upp och 

gjort denna uppsats möjlig. 

Tack! 

 

 

Linköping, 25 maj 2009 

 

Anton Kramar                                                            Magnus Wiedel 

anton.kramar@gmail.com                                      magnus.wiedel@gmail.com     

 





Innehållsförteckning 

1 INLEDNING .................................................................................................................... 1 
1.1 BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................................... 3 
1.3 SYFTE ................................................................................................................................. 5 
1.4 FORSKNINGSFRÅGOR ............................................................................................................ 5 
1.5 KUNSKAPSBIDRAG ................................................................................................................ 6 
1.6 AVGRÄNSNING .................................................................................................................... 6 

2 METOD ......................................................................................................................... 8 
2.1 KUNSKAPSSYN ..................................................................................................................... 8 
2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS ...................................................................................................... 9 
2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ......................................................................................................... 10 

2.3.1 Intervju ................................................................................................................... 12 
2.4 TROVÄRDIGHET/GILTIGHET .................................................................................................. 13 

3 REFERENSRAM ............................................................................................................ 14 
3.1 DEN SVENSKA FONDMARKNADEN ......................................................................................... 14 
3.2 DEN EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN .................................................................................. 15 

3.2.1 Random Walk......................................................................................................... 16 
3.2.2 Economic- och Administrative man ....................................................................... 16 
3.2.3 Kritik mot EMH ....................................................................................................... 17 
3.2.4 Tidigare studier ...................................................................................................... 19 

3.3 BEHAVIOURAL FINANCE ...................................................................................................... 19 
3.4 FLOCKBETEENDE ................................................................................................................ 20 

3.4.1 Spekulativa bubblor ............................................................................................... 21 
3.4.2 Social miljö ............................................................................................................. 22 
3.4.3 Sammanfattning flockbeteende ............................................................................ 23 
3.4.4 Tidigare studier/empiriska undersökningar........................................................... 24 

3.5 EKONOMISKT BESLUTSFATTANDE .......................................................................................... 24 
3.5.1 Prospektteorin........................................................................................................ 25 
3.5.2 Övertro ................................................................................................................... 27 
3.5.3 Marknadssentiment ............................................................................................... 28 

3.6 INFORMATIONSHANTERING ................................................................................................. 29 
3.6.1 Information overload ............................................................................................. 29 
3.6.2 Noise ...................................................................................................................... 30 
3.6.3 Media ..................................................................................................................... 30 
3.6.4 Heuristic simplification .......................................................................................... 32 
3.6.5 Anchoring ............................................................................................................... 32 

4 FONDFÖRVALTARE OM INVESTERINGSPROCESSEN ...................................................... 34 
4.1 INLEDNING ........................................................................................................................ 34 
4.2 ANALYSVERKTYG ................................................................................................................ 35 
4.3 EMH ............................................................................................................................... 37 
4.4 FLOCKBETEENDE ................................................................................................................ 38 
4.5 EKONOMISKT BESLUTSFATTANDE .......................................................................................... 43 
4.6 INFORMATIONSHANTERING ................................................................................................. 46 
4.7 DEN TYPISKA FÖRVALTAREN AV SVENSKA AKTIEFONDER ............................................................ 51 

5 RATIONALITET OCH PSYKOLOGI I INVESTERINGSPROCESSEN ........................................ 52 
5.1 INFORMATIONSHANTERING ................................................................................................. 52 
5.2 EKONOMISKT BESLUTSFATTANDE .......................................................................................... 54 



5.3 FLOCKBETEENDE ................................................................................................................ 56 
5.4 VIKT AV ANALYSVERKTYG I OLIKA MARKNADSSITUATIONER ........................................................ 59 
5.5 SAMMANFATTNING ............................................................................................................ 60 

6 SLUTSATS .................................................................................................................... 62 
6.1 INVESTERINGSPROCESSEN .................................................................................................... 62 
6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER ........................................................................................ 65 

7 KÄLLFÖRTECKNING ...................................................................................................... 66 
7.1 BÖCKER ............................................................................................................................ 66 
7.2 ARTIKLAR .......................................................................................................................... 67 
7.3 WORKING PAPERS .............................................................................................................. 69 
7.4 ELEKTRONISKA KÄLLOR ........................................................................................................ 69 

8 BILAGOR ..................................................................................................................... 71 
8.1 BEGREPPSLISTA .................................................................................................................. 71 
8.2 OMX STOCKHOLM 30 INDEX 2008-08-01 – 2009-03-31 ..................................................... 75 
8.3 STATISTIK ÖVER INTERNETANVÄNDNING (2003-2008) ............................................................ 75 
8.4 INTERVJUBREV ................................................................................................................... 76 
8.5 INTERVJUFRÅGOR ............................................................................................................... 77 

 



Figurförteckning 

FIGUR 1: INFORMATIONSKEDJAN (EGEN MODELL).............................................................................. 53 
FIGUR 2: FONDFÖRVALTAREGENSKAPER (EGEN MODELL) .................................................................... 55 
FIGUR 3: FLOCKBETEENDE HOS FÖRVALTARE AV SVENSKA AKTIEFONDER (EGEN MODELL) ......................... 58 
FIGUR 4: VIKT AV ANALYSVERKTYG VID INVESTERINGSBESLUT I OLIKA MARKNADSSITUATIONER (EGEN MODELL)

 ........................................................................................................................................ 60 
FIGUR 5: INVESTERINGSPROCESSEN (EGEN MODELL) .......................................................................... 62 
FIGUR 6: OMX STOCKHOLM 30 INDEX 2008-08-01 - 2009-03-31 (KÄLLA NASDAQ OMX) .................. 75 
FIGUR 7: STATISTIK ÖVER INTERNETANVÄNDNING (KÄLLA SCB) ........................................................... 75 

 

Tabellförteckning 

TABELL 1: GENOMFÖRDA INTERVJUER ............................................................................................. 11 
TABELL 2: SAMMANSTÄLLNING AV RESPONDENTER ............................................................................ 35 
TABELL 3: BEAKTANDE AV FAKTORER VID INVESTERINGSBESLUT (OAVSETT MARKNADSSITUATION) ............. 37 
TABELL 4: SAMMANFATTNING AV SVAR GÄLLANDE EMH .................................................................... 38 
TABELL 5: SAMMANFATTNING AV FLOCKBETEENDE ............................................................................ 43 
TABELL 6: SAMMANFATTNING AV EKONOMISKT BESLUTSFATTANDE ...................................................... 46 
TABELL 7: ANVÄNDANDE AV FINANSIELLA INFORMATIONSKÄLLOR ........................................................ 47 
TABELL 8: FINANSIELL INFORMATIONSSÖKNING ................................................................................. 48 
TABELL 9: INFORMATIONSSÖKNINGSNYTTA ...................................................................................... 48 
TABELL 10: NYHETSHÄNDELSERS PÅVERKAN INFÖR INVESTERINGSBESLUT .............................................. 49 
TABELL 11: VERKLIGHETSFÖRENKLING ............................................................................................. 50 
TABELL 12: REAKTION PÅ FINANSIELLA NYHETER ............................................................................... 50 

 

 





  1 

1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

”A second reason why science cannot replace judgement is the 

behaviour of financial markets” 

Martin Feldstein1 (2006) 

För den som ägde aktier under 1987 kom den 19 oktober att bli ihågkommen som en 

av de värsta dagarna någonsin på börsen. Utan någon tydlig förvarning föll Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) med 22,6 % på en dag. Händelsen har kommit att 

kallas ”the Black Monday” och är det största börsfallet någonsin under en dag på 

DJIA2. Anledningen till kraschen 1987 tas fortfarande ofta upp till diskussion och 

åsikterna om vad som kan ha utlöst ett så kraftigt fall är många. Vissa forskare menar 

att börsen under åren innan kraschen hade stigit kraftigt och att den nu var så högt 

värderad att en nedgång var oundviklig. Studier gjorda i efterhand visar att de flesta 

investerare, både privata och institutionella, trodde att de kunde förutspå 

marknaden och såg kraschen som en effekt av psykologi hos andra investerare 

(Shiller 1987). 

Under slutet av 1990- talet blåstes världens aktiemarknader åter upp i något som har 

kommit att kallas IT-bubblan. Denna bullmarknad3 drevs på av marknadens tro på 

”den nya ekonomin” där inflation och börskrascher hörde till det förgångna. 

Investerarnas starka tro på datorutvecklingen och de affärsmöjligheter som internet 

skulle genera drev ytterligare på utvecklingen. I den nya ekonomin ansågs 

grundläggande fundamental värdering, det vill säga aktieanalys utifrån ett bolags 

balans- och resultaträkning, inte längre användbar då skenande värderingar av 

företag som ännu inte tjänat en krona, exempelvis Ebay som handlades till ett P/E-

                                                        
1 Ordförande för National Bureau of Economic Research och professor på Harvard University. 
2 Icke inräknat 1914, då DJIA återöppnades efter att ha varit stängd fyra månader under WW1 
(New York Times 1987). 
3 Marknad med stigande kurser. 
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tal4 på 3300, hörde till vardagen (Nofsinger 2007). Många institutionella investerare 

menade att de var medvetna om de skyhöga värderingarna men att de inte hade råd 

att missa den prisstegring på aktier som skedde runt 1999 och investerade därför 

ändå. Under år 2000 sprack bubblan och jämfört med toppnoteringarna hade mer än 

90 % av dot.com-bolagens värde raderats ut. (Haacke 2004)  

Det var alltså inte fundamental värdestegring i underliggande tillgång som bidrog till 

att aktiekurserna steg som de gjorde i slutet av 1990-talet. Istället spelade 

spekulation och förväntningar en stor roll. Förvaltare ville inte missa chansen att 

tjäna snabba pengar och köpte gärna dot.com-bolagens haussade aktier. 

Investmentbanker, som hjälpte de nya bolagen att bli publika, tjänade pengar på 

högt värderade IPO: s5 och Venture Capitalists, som var med och startade de nya 

företagen, ville även de driva upp värdet på bolagen så mycket det gick. Inte heller 

medierna var sena att skruva upp förväntningarna på dot.com-bolagen i sin strävan 

efter slagkraftiga rubriker. Många aktörer såg sin chans att tjäna pengar på en 

kraftigt uppblåst marknad och då dessa aktörer gemensamt strävade i samma 

riktning, och medvetet eller omedvetet höll varandra om ryggen, blåstes bubblan 

upp. Hysterin under den här perioden kan i stor utsträckning förklaras av 

psykologiska faktorer hos marknadens aktörer snarare än traditionell finansiell teori. 

(Haacke 2004) 

De psykologiska faktorerna som förklarar de på marknaden förekommande 

anomalierna brukar sammanfattas under begreppet behavioural finance. Inom 

denna vetenskapsgren beskrivs hur traditionell finansiell teori bortser från 

investerarens icke rationella beteende samtidigt som teorier, som till viss del kan 

förklara vad det är som ligger bakom detta sätt att handla, påvisas. (Bodie et. al. 

2008)      

                                                        
4 Kvottal där aktiepriset per aktie ställs i förhållande till vinst per aktie. Högt kvottal innebär hög 
värdering. 
5  Initial Public Offering, börsintroduktion 
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1.2 Problemdiskussion 

Bakom aktiemarknadernas köp- och säljknappar sitter förvaltare och investerare, 

människor, som inför ett investeringsbeslut påverkas av rykten, information, media, 

analyser, tips, beslutsproblematik, prestationspress och annat. Denna påverkan kan, 

oavsett förvaltarens kunskap eller erfarenhet, leda till att det mest rationella 

investeringsbeslutet inte alltid är det som tas. Trots denna verklighet har den 

finansiella forskningen länge dominerats av klassiska teorier om den effektiva 

marknaden och investerares rationella beslut (Fama 1970).  

Den effektiva marknadshypotesen, EMH, har länge varit den viktigaste teorin för 

studier kring aktiemarknader. I den beskrivs hur en aktie, i samband med att ny 

information om bolaget blir tillgänglig, kommer att köpas och säljas av vinstdrivna 

och nyttomaximerande investerare varför kursen genast kommer att justeras med 

hänsyn till den nya informationen. Därför speglar aktiepriset alltid all tillgänglig 

information om värdet på ett bolag. Detta skulle hårddraget innebära att inga 

överavkastningar, det vill säga avkastning som är större än indexavkastning, går att 

göra över lång tid samt att marknadsanomalier som finansiella bubblor och krascher 

under dessa förutsättningar inte skulle kunna förekomma. En effektiv marknad 

förutsätter att det finns ett stort antal rationella, vinstmaximerande aktörer på 

marknaden som har tillgång till all information i stort sett gratis och som alla 

konkurrerar med varandra. (Fama 1970) 

William Sharpe finner i en studie från 1991 stöd för den effektiva marknaden och 

menar att en aktivt förvaltad fond aldrig kan överträffa en passiv indexfond. 

Kostnader och avgifter gör att den aktivt förvaltade fonden ger sämre avkastning till 

investeraren än en passivt förvaltad dito. Sharpe är dessutom långt ifrån ensam om 

denna uppfattning (se exempelvis Malkiel 2003 och Fortin & Michelson 2002). Trots 

detta har investerare som Warren Buffet och John Templeton blivit legendariska på 

grund av sin förmåga att långsiktigt prestera bättre än marknaden. 

Finansmarknaderna svämmas varje år över av tusentals intelligenta, välutbildade och 

välbetalda investerare och analytiker vars enda mål, i likhet med Buffet och 
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Templeton, är att hitta undervärderade aktier och skapa överavkastning. En större 

konkurrens med fler aktörer kan enligt EMH ses som ett tecken på att marknaden 

blir allt mer effektiv. Klart är att dessa investerare slagit sig in på marknaden med 

övertygelsen om att de kommer att skapa överavkastning trots teorin om den 

effektiva marknadshypotesen. En fondförvaltare som kan förbättra avkastningen hos 

en fond med en förmögenhet på 10 miljarder SEK med bara en tiondel av en procent 

skulle göra en extra vinst på 10 miljoner SEK, så incitament att hitta sätt att skapa 

överavkastning saknas ej. (Bodie et. al. 2008) 

För att förklara det faktum att förvaltare och investerare kan skapa överavkastning 

och att marknadsineffektiviteter, som bubblor och krascher, faktiskt förekommer har 

andra teorier än EMH uppkommit (Shiller 2000). En gren inom denna forskning 

handlar om de mänskliga, sociala, kognitiva och emotionella psykologiska effekter 

som marknadens aktörer ständigt utsätts för och resultatet av dessa på marknaden. 

Som tidigare nämnts har forskningen kring dessa effekter kommit att kallas 

behavioural finance eller marknadspsykologi och kan ses som ett komplement till, 

eller ett förkastande av, den effektiva marknadshypotesen. Forskningen tar fasta 

både på individens och stora grupper av investerares agerande och fokuserar på 

rationaliteten i deras investeringsbeteenden. (Goldberg & Von Nitzsch 2001).    

Institutionella investerare, till exempel fondförvaltare, torde beakta stora mängder 

information innan ett investeringsbeslut tas och eftersom denna typ av investerare 

förfogar över en stor del av aktiemarknadens kapital bör det vara av intresse att 

undersöka hur, och i vilken utsträckning, dessa förvaltare tar hänsyn till psykologiska 

faktorer när de agerar på aktiemarknaden. De tre kategorier av psykologiska faktorer 

som vi har valt att lyfta fram i uppsatsen är också de som har fått störst genomslag i 

marknadspsykologisk litteratur nämligen flockbeteende, ekonomiskt beslutsfattande 

samt informationshantering. Flockbeteende innebär ett beteende där individer följer 

andra individers val, medvetet eller omedvetet, och därigenom agerar som en grupp 

(Bikhchandani & Sharma 2000). Flera faktorer påverkar det ekonomiska 

beslutsfattandet, exempelvis en övertro på sin egen förmåga samt vilken stämning 
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som råder på marknaden, vilket kan resultera i beslut som inte alltid är rationella 

(Wärneryd 2001). Innan ett beslut tas så inhämtas information från olika källor. 

Huruvida denna information är pålitlig eller ej, och om det överhuvudtaget är 

relevant att sträva efter mycket information inför ett investeringsbeslut är faktorer 

som i allra högsta grad påverkar rationaliteten i investerarens beslut. 

De psykologiska faktorerna torde tillsammans med fundamental bransch, makro- 

och aktieanalys samt teknisk analys och portföljvalsteori vara grundläggande 

faktorer för en förvaltare att förstå och ta hänsyn till när överavkastning på förvaltat 

kapital ska genereras. Hur stor hänsyn som bör tas till de psykologiska faktorerna i 

förhållande till de andra aspekterna är därför något som kan anses vara ytterst 

angeläget vid ett investeringsbeslut. Vikten av de psykologiska faktorernas effekt på 

marknaden kan dessutom skilja sig åt mellan olika marknadssituationer. För att 

kunna utnyttja denna effekt och skapa överavkastning måste investeraren förstå i 

vilken investeringssituation vilka marknadspsykologiska effekter är mest påtagliga.         

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur, och i vilken utsträckning, 

förvaltare av svenska aktiefonder tar hänsyn till psykologiska faktorer vid 

investeringsbeslut. Vidare syftar studien till att undersöka om faktorernas effekt 

ändras i olika marknadssituationer. 

Ett viktigt delsyfte är även att undersöka om det studerade investeringsbeteendet 

kan anses vara rationellt ur ett finansteoretiskt perspektiv. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur påverkar de psykologiska faktorerna förvaltare av svenska aktiefonder 

vid köp- och säljbeslut? 
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 Hur tar förvaltare av svenska aktiefonder hänsyn till psykologiska faktorer i 

sitt utvärderande av investeringsobjekt? 

 Vilken typ av information lägger förvaltare av svenska aktiefonder störst vikt 

vid inför ett köp/säljbeslut och varför? 

 På vilket sätt påverkar marknadssituationen betydelsen av psykologiska 

faktorer? 

 Kan det undersökta investeringsbeteendet anses vara finansteoretiskt 

rationellt? 

 

1.5 Kunskapsbidrag 

Studien kan tänkas bidra till ökad förståelse för investerares agerande på 

aktiemarknaden och därigenom även för den svenska aktiemarknaden som helhet. 

Möjligen skulle resultatet kunna appliceras på utländska aktiemarknader. Studiens 

kunskapsbidrag kan vara av intresse för både privata och institutionella investerare 

som vill förstå aktiemarknaden på ett djupare plan. 

 

1.6 Avgränsning 

Vi har valt att i denna undersökning endast fokusera på hur och i vilken utsträckning 

förvaltare av svenska aktiefonder påverkas av psykologiska faktorer. Vi ämnar inte 

att förklara hur andra aktörer, exempelvis aktieanalytiker, påverkas. Detta skulle 

medföra risk att fokus tappas och ämnet skulle kunna bli alldeles för brett. Eftersom 

vi som författare främst är intresserade av hur det ser ut på den svenska 

aktiemarknaden har studien kommit att innefatta endast denna marknad. Det skulle 

bli svårt att även undersöka hur situationen ser ut på andra marknader givet den 

tidsram som satts upp för denna uppsats. Vid tiden för vår undersökning rådde 



Inledning 

 

 7 

lågkonjunktur6 och den svenska aktiemarknaden hade under en längre period tappat 

i värde7, vilket troligtvis påverkar studiens empiriska resultat.  

                                                        
6 Konjunkturinstitutet (2008) 
7 Se bilaga 8.2 
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2 Metod 

 

 

2.1 Kunskapssyn 

Vi lever i en föränderlig värld där ny kunskap ständigt tillkommer, nya teorier skapas 

och vissa befintliga teorier förkastas. Vår utgångspunkt i denna studie är därför att 

kunskap är tillfällig. Synen på kunskap eller vetenskap präglas av flera faktorer. 

Samhällets syn på vetenskap och den forskningsmiljö som forskaren befinner sig i är 

två sådana faktorer som i hög grad påverkar metodval samt tillvägagångssätt för 

forskningen. Forskaren ser, avsiktligt eller inte, verkligheten genom ”egna glasögon” 

(Gustavsson 2004).  

Inom vetenskapen finns det ofta en dominerande syn på ett fenomen. Den 

finansiella forskningen har länge dominerats av den effektiva marknadshypotesens 

sätt att förklara de finansiella marknaderna. Denna teori har kommit att betraktas 

som ett paradigm, ett slags normalläge för forskning på de finansiella marknaderna. 

Den amerikanska vetenskapsteoretikern Thomas Samuel Kuhn beskriver i sin bok 

”The structure of Scientific Revolutions” (1962) hur vetenskapen genomgår en 

stegvis utveckling som drivs av vetenskapliga revolutioner, så kallade 

paradigmskiften, och att vetenskapen däremellan helt domineras av ett paradigm, 

till exempel EMH. Enligt samma författare föregås ett paradigmskifte av en 

vetenskaplig kris där anomalier som inte kan förklaras av paradigmet förekommer. 

Om EMH ses som ett paradigm inom den finansiella forskningen så kan 

aktiemarknadspsykologin och dess försök att förklara de på aktiemarknaden 

förekommande anomalierna ses som en bidragande orsak till en vetenskaplig kris 

inom området.         

En annan syn på vetenskap står den österrikiska vetenskapsteoretikern Karl Popper 

för. Popper menade med sin kritiska rationalism (1962) att vetenskap är vetenskap 

endast till dess att den falsifieras, det vill säga tills dess att en ny teori som 

motbevisar den befintliga uppkommer. Detta synsätt styrker att all kunskap är 
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tillfällig. Den för finansiell forskning grundläggande teorin EMH har gång på gång 

både bevisats och falsifierats. Popper menade vidare att ingenting fullt ut kan 

bevisas, det kan endast fullt ut motbevisas (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

2009). Av denna anledning bör forskare ställa upp en hypotes som, om den inte kan 

motbevisas, utvecklas till en laghypotes. Laghypotesen är en belagd hypotes, det vill 

säga något som växt från hypotes till lag. EMH kan under dessa förutsättningar inte 

ses som en laghypotes utan endast som en hypotes som fortfarande är föremål för 

prövning.  

Vi är medvetna om att vi som forskare i den här studien kan vara påverkade av de 

erfarenheter och miljöer som präglat oss. Vi besitter kunskaper från nära fyra års 

ekonomistudier vid Linköpings universitet vilket kan ha påverkat våra tolkningar och 

analyser av den information vi kommit i kontakt med. Eftersom vi är införstådda 

med detta så har vi försökt att arbeta så objektivt som möjligt genom hela studien 

och på så vis öka trovärdigheten. Att arbeta så objektivt som möjligt innebär för oss 

en ambition att vara sakliga i våra framställningar, förutsättningslösa och noggranna 

vid datainsamlig och tolkning av empirisk data samt att inte avsiktligt förvränga 

resultatet. Att presentera ett trovärdigt resultat och inte medvetet snedvrida eller 

förvanska beskrivningar och analyser är för oss en annan viktig strävan. 

 

2.2 Undersökningsansats 

Gustavsson (2004) menar att ”fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera 

fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när 

kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa 

fenomen.” Vi vill i vår studie undersöka hur fondförvaltare av svenska aktiefonder 

påverkas av psykologiska faktorer vid investeringsbeslut. Vi tar alltså utgångspunkt i 

fall från verkligheten och ämnar använda intervjuer med fondförvaltare som 

empiriskt underlag. Påverkan av psykologiska faktorer såg vi som ett relativt 

komplext fenomen som vi inte visste speciellt mycket om varför vi fann det lämpligt 

att genomföra en fallstudie. Vi avser att genom intervjuer komma fondförvaltare 



Metod 

 

 10 

nära för att, med bäring på våra forskningsfrågor, försöka förstå hur processer och 

sociala relationer ser ut i det fall vi undersöker. Fallstudien ger av denna anledning 

djupgående kunskaper om det som undersöks eftersom det ges möjlighet att komma 

”under ytan” och få mer detaljerad kunskap om området än vad som fås med 

exempelvis enkätundersökningar. Intervjuer ser vi som det för situationen bästa 

sättet att samla in data eftersom det i samband med dessa kan utläsas mycket mer 

än endast det som sägs, exempelvis tonläge, kroppsspråk, eftertänksamhet, pauser 

etcetera. (Yin 2008) 

En svårighet med att generalisera utifrån fallstudier är att de flesta fall skiljer sig åt 

från varandra. Eftersom vi endast väljer att undersöka förvaltare av svenska 

aktiefonder så finns det risk att de generaliseringar vi gör inte gäller för andra 

aktörer på aktiemarknaden. Vi har studerat verkligheten vid ett specifikt tillfälle och 

analyserat hur det såg ut just då. Detta medför att resultatet av vår studie möjligtvis 

inte gäller i alla marknadssituationer utan bara för den situation vi studerat. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vid uppsatsskrivande bör metodvalet baseras på uppsatsens syfte (Björklund & 

Paulsson 2003). Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en kvalitativ metod, vilket 

enligt Gustavsson (2004) också är den vanligaste metoden att använda sig av vid 

fallstudier. Metodvalet grundar sig på studiens syfte då detta tillvägagångssätt låter 

oss undersöka intentionerna bakom förvaltarnas investeringsbeteende. I en 

kvantitativt genomförd studie framkommer endast resultatet av genomförda 

investeringar medan de bakomliggande intentionerna inte synliggörs. Vår empiri 

utgörs av intervjuer vilka har gett oss värdefull information som senare analyserats 

gentemot de teorier vi använt oss av för att få fram vårt resultat. 

Uppsatsen grundar sig i en litteraturstudie. Genom sökningar på bibliotek och i 

databaser fann vi för ämnet relevant litteratur som gav oss en djupare förståelse för 

ämnet och dess komplexitet vilket ledde till valet att undersöka fondförvaltares 
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investeringsbeteende. Vi ansåg fondförvaltare vara en passande population att 

undersöka eftersom att de som grupp påverkar marknaden i stort. Möjligtvis kunde 

även andra grupper av investerare, exempelvis privata investerare, undersökts. 

Efter att vi beslutat oss för vilken typ av respondenter vi fann lämpligast att 

intervjua, förvaltare av svenska aktiefonder, så skickade vi iväg ett brev8 till 35 av 

dessa. I brevet presenterade vi studiens innehåll och syfte samt varför vi ville 

intervjua fondförvaltaren. Till de förvaltare som inte svarade på det första utskicket 

sändes brevet ytterligare två gånger. Slutligen valde tio av de 35 förvaltarna att ställa 

upp på en intervju. Fem (5) av intervjuerna var personliga intervjuer på förvaltarens 

kontor medan de övriga fem genomfördes via telefon (4) respektive e-post (1). I 

vissa fall ansvarar samma förvaltare för flera svenska aktiefonder hos olika 

fondbolag. Intervjuerna tog i genomsnitt cirka 45 minuter att genomföra och de 

ägde samtliga rum under vecka 11 och vecka 12 2009. Intervjuerna bandades för att 

kunna analyseras djupare i efterhand. Innan analysen kunde göras så fick varje 

förvaltare möjlighet att lyssna igenom intervjun och validera att det som sagts 

överensstämde med vad som avsetts.  

Typ av intervju Antal 

Personlig intervju 5 

Distansintervju (telefon) 4 

Distansintervju (e-post) 1 
Tabell 1: Genomförda intervjuer 

 

I studien har vi använt oss av primärdata i form av intervjuer med fondförvaltare. 

Den information vi fått fram genom intervjuerna kan beskrivas som studiens 

råmaterial, det vill säga den är inte bearbetad av någon annan än oss (Rienecker & 

Jørgensen 2008). Vi har använt oss av sekundärdata i form av facklitteratur och 

vetenskapliga artiklar för att tolka de primärdata som vi genom intervjuer samlat in. 

Under arbetets gång fann vi det relevant att utöka vår referensram med teorier kring 

rationalitet i samband med beslutsfattande.  

                                                        
8 Se bilaga 8.4 
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2.3.1 Intervju 

Vår avsikt har varit att i första hand genomföra intervjuer där vi personligen träffar 

respondenten, det vill säga fondförvaltaren, eftersom vi anser det viktigt för oss att 

kunna läsa av kroppsspråk och andra omedvetna gester som utspelar sig under 

intervjun. Sådana gester skulle kunna styrka, alternativt försvaga trovärdigheten i de 

svar som respondenten ger oss, eftersom kroppsspråket inte alltid överensstämmer 

med det som sägs (Jacobsen 1993). Skulle det inte vara möjligt att genomföra en 

personlig intervju så erbjöds respondenten att istället genomföra intervjun via 

telefon. Om inte heller detta skulle vara genomförbart så har möjlighet givits att 

svara via e-post.  

Fördelen med telefonintervjuer är att de är snabbare och billigare än en personlig 

intervju (Jacobson 1993). Det finns dock de som anser att det knappt ska räknas som 

en intervju om den inte sker öga mot öga, på grund av att den personliga 

interaktionen med kroppsspråk och gester blir hämmad (Gillham 2005). En nackdel 

med att använda e-post korrespondens som datainsamlingsmetod är att det blir ett 

mer enkätliknande insamlingssätt. Följdfrågor kan då inte ställas på samma vis och 

det blir inte någon dialog. Dock måste situationen få avgöra huruvida det passar sig 

med distansintervjuer eller inte. I vårt fall var det önskvärt med intervjuer på plats, 

men vi hade även stor nytta av de data vi fick in via distansintervjuer, eftersom vi 

ville ha så många fondförvaltares åsikter som möjligt. Av denna anledning förkastade 

vi varken telefonintervju eller e-post som möjliga datainsamlingsmetoder för vår 

studie, trots tidigare nämnda nackdelar. Istället tog vi de chanser till datainsamling 

som gavs.  

Intervjufrågorna utformades i takt med att vi studerade de teorier som vi fann 

relevanta för ämnet. Frågorna som ställdes bestod av en blandning av öppna och 

slutna frågor, beroende på vilket ämne som behandlades. Frågorna utformades så 

att det inte tydligt gick att uppfatta vilka teorier frågan behandlade, eftersom vi inte 

ville att respondenten utifrån sin kunskap kring teorierna skulle kunna vinkla sina 

svar i någon riktning. Vi som intervjuare hade olika roller under intervjuerna. En av 
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oss förde anteckningar och en av oss ställde frågor. Detta, i samband med att vi 

bandade intervjuerna, minskar risken för att missa viktig information. Även 

telefonintervjuerna bandades av samma anledning.  

 

2.4 Trovärdighet/giltighet 

Det föreligger en risk att vår primärdata kan vara vinklad eftersom de intervjuade 

personerna kanske inte säger sanningen för att inte avslöja eventuella 

investeringsstrategier eller brister. De sekundärdata som vi använder oss av i form av 

litteratur är skrivna av författare som medvetet försöker få fram sin uppfattning om 

det behandlade ämnet. Eftersom objektivitet eftersträvas har vi kritiskt beaktat 

detta vid hanteringen av sekundärdata. Vi har undersökt och jämfört flera författares 

åsikt inom varje område. I ett ytterligare försök att öka trovärdigheten har 

intervjuerna, som tidigare nämnts, bandats och respondenterna har givits möjlighet 

att lyssna på och validera det som sagts. 

Något som kan anses höja validiteten är att data hämtats från människor inom 

finansbranschen. De fondförvaltare som intervjuats agerar i den miljö vi avser 

undersöka och är alltså precis rätt undersökningssubjekt för studien. Samtidigt gäller 

att människor tenderar att ändra uppfattning samt beteende med tiden och 

eftersom finansmarknaden är en marknad i ständig förändring ökar risken att 

resultatet skulle kunna se annorlunda ut om den genomförts vid ett annat tillfälle. 

Studien kan anses giltig under de förhållanden som rådde vid genomförandet. Detta 

innebär lågkonjunktur samt generellt fallande aktiepriser. Tiden för studiens 

genomförande var en speciell period som närmast kan beskrivas som en finansiell 

kris. Denna sägs ha utlösts bland annat av att flera banker och bolåneinstitut varit för 

generösa i sin utlåning, framförallt i USA. 
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3 Referensram 

 

 

3.1 Den svenska fondmarknaden 

Sju av tio svenskar ägde 2006 andelar i fonder. Räknas premiepensionen in i 

statistiken så äger nio av tio svenskar fondandelar och fondsparande är i princip lika 

vanligt bland män som kvinnor. Av dessa fondandelsägare så är det hela 80 procent 

som sparar i aktiefonder i någon form. Fonder spelar således en stor roll i det 

svenska samhället och fondmarknadens utveckling har varit enorm. I början av 1970-

talet hade den svenska fondmarknaden ett värde på 300 miljoner kronor och 2006 

hade detta värde stigit till 1600 miljarder kronor.  1980 utgjorde fondsparande 4 

promille av genomsnittshushållets finansiella tillgångar medan det idag svarar för 

cirka 30 procent av desamma. (Fondbolagens förening 2009) 

Fonder kan delas in i fyra grupper: aktiefonder, räntefonder, blandfonder samt 

hedgefonder. I Sverige är aktiefonder den vanligaste fondtypen och svarar för nära 

60 procent av det totala fondsparandet. En aktiefond är en fond som investerar till 

minst 75 procent i aktier, resterande 25 procent kan placeras i exempelvis 

räntebärande värdepapper. Aktiefonder kan ha olika placeringsstrategier. 

Placeringar kan ske exempelvis inom en speciell bransch, inom vissa geografiska 

regioner eller i enbart tillväxtföretag. Svenska aktiefonder placerar endast i svenska 

aktier. (Fondspara.se 2009) 

Aktiefonder förvaltas antingen passivt eller aktivt. Passiv förvaltning innebär att 

fonden ska efterlikna ett referensindex, därför eftersträvas i fonden en 

sammansättning av aktier som viktmässigt ska motsvara hur referensindex ser ut 

(Morningstar 2009). Aktiv förvaltning innebär i sin tur att förvaltaren aktivt väljer 

investeringsobjekt utifrån fondens placeringsstrategi, samt att många affärer 

genomförs vilket resulterar i att fonden har hög omsättningshastighet (Morningstar 

2009). En aktivt förvaltad fond har som mål att ge bättre avkastning än ett 

referensindex och viktas därmed inte heller likadant som detta (Fondbolagens 
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förening 2007). Förvaltare av aktivt förvaltade aktiefonder blir ofta utvärderade efter 

hur fonden presterar gentemot ett referensindex och det har riktats kritik mot att de 

blir alltför styrda av detta i sina placeringar samt att de av denna anledning helt 

enkelt inte vågar lita på sin egen förmåga att finna de bästa aktierna att investera i 

(Fondbolagens förening 2007). 

 

3.2 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH), utvecklad av Eugene Fama (1970), har 

länge varit den viktigaste utgångspunkten för studier kring aktiemarknader. EMH 

menar att all tillgänglig information om värdet på ett bolag speglas av aktiepriset. I 

och med detta blir överavkastningar, det vill säga avkastning som är större än 

indexavkastning, på den effektiva marknaden omöjliga att få till stånd under en 

längre tidsperiod. Däremot kan investerare, genom att ta högre risk och investera i 

enstaka aktier med högre avkastning än index, göra kortsiktiga övervinster. Den 

effektiva marknaden förutsätter att det finns ett stort antal rationella, 

vinstmaximerande aktörer på marknaden som samtliga har tillgång till all tillgänglig 

information i stort sett gratis och som alla konkurrerar med varandra. (Fama 1970)  

Om några investerare på marknaden inte skulle agera rationellt anses deras 

handlande vara slumpmässigt och de olika investerarnas handlande skulle då ta ut 

varandra. Irrationella investerares agerande skulle dessutom kunna utnyttjas av 

vinstmaximerande arbitragörer, vilket leder till att deras prispåverkan elimineras. 

(Shleifer 2000)    

Varken teknisk analys, där investeraren studerar historiska aktiekurser i ett försök att 

förutspå framtida aktiekurser, eller fundamental analys, där företags finansiella 

information värderas för att hitta ”undervärderade” aktier, skulle alltså kunna 

möjliggöra för investeraren att skapa långsiktig överavkastning på en helt effektiv 

marknad. (Burton 2003) 
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Den effektiva marknadshypotesen har av Fama (1970) delats upp i tre nivåer 

beroende på hur mycket information som reflekteras i aktiekursen, alltså hur effektiv 

marknaden är: 

 Svagt effektiv, aktiepriser speglar all historisk information om handeln i 

aktien, till exempel kurser och handelsvolym. 

 Halvstarkt effektiv, aktiepriser återspeglar all historisk information om 

handeln i aktien men också all tillgänglig publik information om bolaget. 

 Starkt effektiv, aktiepriser reflekterar all historisk information och all publik 

information men också insiderinformation, alltså information som endast 

insynspersoner har tillgång till. 

 

3.2.1 Random Walk 

EMH är nära associerad med idén om ”Random Walk”, vilken beskriver 

aktieprisserier där alla på varandra följande priser är slumpmässiga och helt saknar 

kopplingar till tidigare priser. Logiken i detta ligger i att om all information redan är 

fullständigt känd och speglas av aktiekursen så är det endast helt ny information som 

kan ändra kursen, helt oberoende av gammal information. Eftersom nyheter per 

definition är slumpmässiga så blir därför också aktiekurser slumpmässiga. Detta 

antagande skulle betyda att en oinformerad investerare som köper en diversifierad 

portfölj skulle få precis samma avkastning som experterna. (Burton 2003)  

 

3.2.2 Economic- och Administrative man 

Den inom EMH centrala tanken om den rationella investeraren har varit föremål för 

betydande finansiell forskning. The Economic man eller Homo Economicus är en 

modell av mänskligt beteende som ligger till grund för EMH. Den individ som 

beskrivs i modellen är en rationell, ständigt kalkylerande, nyttomaximerande person 

som alltid söker effektivitet i konsumtion och investeringar. Rationalitet betyder i 

modellen att maximera sin nytta och innebär att individen i så stor utsträckning som 



Referensram 

 

 17 

möjligt försöker uppnå på förhand uppsatta specifika mål till en så låg kostnad som 

möjligt. Detta kräver att all information är tillgänglig för alla och att alla individer har 

samma möjlighet att omedelbart tolka denna information. (Sen 1998) 

Modellen om Homo Economicus har sedan den först uppmärksammades varit utsatt 

för omfattande kritik. Kritikerna menar att denna helt rationella individ som alltid 

nyttomaximerar och som dessutom har tillgång till all tillgänglig information inte 

existerar. Modellen tar, enligt kritikerna, inte hänsyn till det mänskliga och 

emotionella i varje individs natur och kan därför inte på ett bra sätt sägas återspegla 

verkligheten. Simon (1976) har i ett steg i sin kritik mot Economic man utvecklat en 

modell om the Administrative man som försöker maximera sin egennytta men som 

ofta inte vet hur det ska gå till. Administrative man gör förenklingar av verkligheten 

och är endast medveten om en begränsad mängd beslutsmöjligheter. Vidare är han 

även villig att nöja sig med en tillfredsställande lösning istället för att leta efter den 

optimala. Med hjälp av dessa antaganden menar Simon (1976) att forskare kan 

komma det verkliga mänskliga beteendet närmre.      

Även om Economic man ofta ligger till grund för nationalekonomiska analyser 

medger de forskare som använder sig av modellen att det är fråga om en icke 

korrekt eller ofullständig bild av verkligheten. Samtidigt menar teoretiker att den ger 

en tillräckligt bra bild av verkligheten för att kunna ligga till grund för 

nationalekonomisk forskning. (Sen 1998)  

 

3.2.3 Kritik mot EMH 

Den klassiska finansiella teorin vilar på ett par viktiga paradigm som alla utgår från 

EMH och den rationella investeraren. Några av dessa är: (i) riskbaserade 

kapitaltillgångs modeller, som CAPM, vilka ger en prognos av sambandet mellan en 

tillgångs risk och förväntad avkastning, (ii) porföljvalsteori baserad på förväntad risk 

och avkastning, (iii) prissättning av derivatinstrument och (iv) Modigliani-Millers 

teorem som säger att värdet på ett företag, under vissa omständigheter, är 
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oberoende av hur företaget är finansierat. (Bodie et. al. 2008) Trots att alla dessa 

teorier har revolutionerat den ekonomiska teorin misslyckas de med att beskriva 

vissa på finansmarknaden avvikande företeelser som enligt EMH inte borde 

förekomma (Montier 2002).     

Cirka tio år efter att Famas (1970) berömda artikel publicerades började viktiga 

argument mot EMH att på allvar få fäste hos teoretiker. Enligt argumenten kan 

modellen endast anses vara av akademisk/teoretisk relevans och alldeles för 

förenklad för att kunna beskriva verkligheten (Shiller 1990). Enligt kritikerna förmår 

EMH inte svara på varför aktiepriser är så volatila9 som de är. Inte heller kan den 

förklara de över- och underreaktioner som uppkommer när ny information 

tillkännages. Irrationella marknadsanomalier som kalendereffekter och bubblor, där 

fundamental värdering och tillgänglig information inte är det som driver kurserna, 

samt olika former av flockbeteende ligger också det, enligt kritikerna, utanför EMH: s 

förklaringsgränser. (Shleifer 2000) Investerare som under flera års tid lyckas prestera 

bättre än marknaden förklarar Fama (1970) med tur. Med så många investerare runt 

om i världen är det inte osannolikt att ett fåtal individer ”råkar” investera i rätt aktier 

år efter år. 

Kritik har också väckts mot att rationella aktörer alltid fullt ut, genom att utnyttja 

arbitragemöjligheter, skulle kunna profitera från irrationella investerares misstag. 

Kritikerna menar att den fundamentala risken i att felprissättningar inte rättas till av 

marknaden, att stora marknadsaktörer förbjuds göra blankoförsäljningar10 samt att 

risken att aktörens egna beräkningar är felaktiga och aktien faktiskt är rätt värderad, 

är anledningar till denna kritik. (Bodie et. al. 2008)      

 

                                                        
9 Volatilitet innebär hur mycket ett instruments kurs rör sig upp och ner mot sitt eget 
genomsnitt. 
10 Blankning innebär att sälja lånade aktier som vid ett senare tillfälle köps tillbaks, till ett 
förhoppningsvis lägre pris, vilket genererar vinst. 
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3.2.4 Tidigare studier 

Flera studier har gjorts för att undersöka huruvida marknader är effektiva eller ej. På 

den svenska marknaden har dock relativt få studier publicerats. Forsgårdh och 

Hertzen genomförde 1975 ett test av marknadseffektivitet i halvstark form på den 

svenska aktiemarknaden genom att undersöka om information som offentliggjorts i 

form av kvartalsrapporter gett någon märkbar effekt på aktiekursen. Deras slutsats 

var att stockholmsbörsen kan anses halvstarkt effektiv. Även Claesson (1987) menar 

att den svenska aktiemarknaden kan anses vara halvstarkt effektiv trots att den på 

grund av anomalier som till exempel kalendereffekter under vissa perioder inte är 

det.   

På andra aktiemarknader än den svenska har betydligt fler artiklar publicerats. Alles, 

Gao & Yao (2005) finner bevis för att den australiensiska aktiemarknaden inte är 

fullständigt effektiv och även Rendleman, Jones och Latané (1982) kommer till en 

liknande slutsats genom att undersöka kursförändringar kring kvartalsrapportering i 

USA.  

Summers (1985) menar dock att de statistiska undersökningar av 

marknadseffektivitet som gjorts inte kan ses som giltiga då de inte fångar hela den 

komplexitet som spekulativa marknader uppvisar. Han menar att marknadens 

värdering avsevärt kan skilja sig från en rationell värdering grundad på framtida 

kassaflöden utan att detta syns i statistisk analys av retroaktiv värdeförändring.    

 

3.3 Behavioural Finance 

För att förklara beteenden som faller utanför ramen för EMH har vetenskapsgrenen 

behavioural finance fått stort inflytande. Behavioural finance bör inte ses som en 

teori, utan snarare som ett samlingsnamn för många olika teorier om psykologiska 

faktorer som påverkar aktörerna på en marknad. Således handlar behavioural 

finance om hur klassisk finansiell teori ignorerar hur ”riktiga” människor tar beslut 

och menar att människan inte är fullständigt rationell i alla beslutssituationer. (Bodie 



Referensram 

 

 20 

et. al. 2008) Flera forskare inom vetenskapsgrenen behavioural finance menar att 

marknaden rör sig lika mycket på grund av psykologiska- som på grund av 

fundamentala faktorer (Montier 2002). 

Behavioural finance kan delas in i två huvudsakliga delar, dels den kognitiva 

psykologin där bland annat övertro, överreaktion, representativa föreställningar och 

informationsföreställningar behandlas och dels den som behandlar marknadens 

ineffektivitet där begränsningar i möjligheten till arbitrage har en central roll. (Bodie 

et. al. 2008)  

För den kognitiva delen har forskare som Thaler, Tversky och Kanhneman11 spelat en 

central roll och också rönt stor uppmärksamhet på senare tid. I den andra delen, 

som behandlar den ineffektiva marknaden, har framförallt Shleifer, Haugen och 

Shiller varit förgrundsfigurer.      

 

3.4 Flockbeteende 

”Flockbeteende åsyftar tendensen att prognosmakare överskuggar 

eller ändrar sina prognoser till att mer likna sina kollegors”  

Olsen (1996) 

Flockbeteende, eller herding, går att förklara och tyda på flera olika sätt. Det mest 

generella sättet att beskriva detta fenomen är som ett beteendemönster som 

korrelerar mellan individer. En annan beskrivning kan vara att en investerare kan 

sägas agera i flock om han skulle ha genomfört en investering förutsatt att han inte 

vetat vad andra investerare tycker om denna men avstår från att genomföra 

investeringen när han får reda på att hans kollegor inte avser genomföra den. 

Alternativt så agerar den enskilda investeraren i flock när vetskapen att kollegor 

investerar ändrar hans beslut från att inte investera till att investera. Frågan hur ett 

                                                        
11 Daniel Kahneman fick 2002, trots att han är psykolog, motta Riksbankens pris i ekonomisk 
vetenskap till Alfred Nobels minne bland annat för sitt arbete med Prospektteorin. 
(http://www.nobelprize.org) 
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flockbeteende uppstår är egentligen det viktigaste att besvara för att till fullo förstå 

fenomenet, varför detta behandlas nedan. (Bikhchandani & Sharma 2000)   

Herding kräver en samordningsmekanism mellan investerare. Denna mekanism kan 

antingen vara ett beteende att handla på ett visst sätt baserat på en särskild signal, 

till exempel efter en bra- respektive dålig kvartalsrapport, eller så kan mekanismen 

baseras på en förmåga att observera andra beslutsfattare och helt enkelt följa efter. 

De olika uppfattningarna om vad flockbeteende är har, lite förenklat, delat upp 

forskningen i två olika extrempoler nämligen den icke rationella och den rationella 

synen. Den icke rationella synen säger att investerare beter sig som lämlar och följer 

varandra blint utan rationell analys. Om investeraren bara följer flockens beteende 

så kommer han att kunna profitera från detta beteende. Motpolen är det rationella 

flockbeteendet där investeraren innan ett investeringsbeslut tar del av 

makroanalyser, all tillgänglig information och dessutom optimerar sitt ekonomiska 

beslutsfattande (se avsnitt 3.5 ekonomiskt beslutsfattande). (Devenow & Welch 

1996)  

Teoretiker skiljer även på falskt- och sant/avsiktligt flockbeteende. Det förstnämnda 

innebär att en stor grupp investerare reagerar likadant på information oberoende av 

varandra. Det sanna/avsiktliga flockbeteendet innebär istället att individer handlar 

beroende på hur andra runt omkring dem handlar. Gruppen som helhet handlar i de 

båda fallen precis likadant men av olika anledningar. Endast i det sanna/avsiktliga 

flockbeteendet handlar investeraren icke rationellt. Att empiriskt dra en gräns 

mellan vad som är sant och vad som är falskt flockbeteende blir, på grund av att det 

på marknaden yttrar sig på samma sätt, mycket svårt. (Bikhchandani & Sharma 2000)   

  

3.4.1 Spekulativa bubblor 

För den enskilda investeraren finns det mycket att vinna på att följa flocken. Vid en 

bubbla, som den under dot.com-eran i slutet av 1990 talet, blir företag värderade på 

andra grunder än de fundamentala. För en investerare som bara vill se sitt 
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portföljvärde växa så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt blir målet inte att 

genom fundamental analys hitta undervärderade bolag. Istället blir det viktiga att 

hitta bolag vars aktiekurs kommer att fortsätta stiga trots en värdering som på en 

”normal” marknad hade varit för hög. Marknaden, fondbolagen och kunder sätter i 

dessa tider press på förvaltare och andra institutionella investerare att prestera 

bättre än genomsnittet, varför denne kan känna sig tvingad att frångå tidigare 

strategier och analyser. Ingen vill ”missa båten” och investerare dras till redan 

övervärderade tillgångar. Spekulativa bubblor ska inte blandas ihop med reell 

värdestegring, det vill säga en kursstegring som beror på fundamentalt 

underliggande värdeökningar. Istället handlar spekulativa bubblor om kraftiga 

kursstegringar på kort tid utan någon betydande underliggande värdeökning. 

Bubblor följs per definition alltid av en krasch, det vill säga en period av kraftigt 

sjunkande kurser. Det är därför endast de investerare som investerar i rätt tid och 

säljer innan kraschen som tjänar pengar på en spekulativ bubbla. (Nofsinger 2007) 

 

3.4.2 Social miljö 

Informationsbaserat flockbeteende 

Alla investerare på marknaden besitter information om framtida, presumtiva, 

investeringsobjekt. Denna information ligger till grund för ett beslut om 

investeringen ska genomföras eller inte. Olika individer kan inte se varandras 

information men däremot kan alla individer följa varandras beslut. Detta kan leda till 

att en individ med information som talar emot en investering ändå kan komma att ta 

ett investeringsbeslut i tron att andra investerare har tillgång till bättre information. 

De investerare som individen följer behöver inte alls ha tillgång till bättre 

information utan kan ha agerat på precis samma sätt som honom. Följer fler 

investerare efter varandra kan detta fenomen utvecklas till en så kallad kaskad som, 

om den är tillräckligt stark, kan ligga till grund för en spekulativ bubbla. 

(Bikhchandani & Sharma 2000)    
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Ryktesbaserat flockbeteende 

Detta flockbeteende är mycket intressant och påtagligt för en fondförvaltare och 

grundar sig i dennes professionella rykte. Enligt teorin påverkas osäkra investerare 

av två faktorer. Den första är tron att andra investerare är mer erfarna och/eller 

skickligare vilket leder till liknande investeringar som dem. Den andra är att en dålig 

investering delvis kan ursäktas om andra har gjort samma misstag. (Bikhchandani & 

Sharma 2000)  

Eftersom mycket av förvaltarens kompensation kommer från vilket rykte denne har 

är det viktigt att visa allmänheten att han är lika smart som sina kollegor och har 

tillgång till samma information som dessa. (Sharfstein & Stein 2000)      

 

Kompensationsbaserat flockbeteende 

Även detta flockbeteende är mycket påtagligt hos institutionella investerare. Många 

fondbolag väljer att kompensera sina anställda med provisionsbaserad lön grundad 

på hur väl förvaltaren har presterat i jämförelse med ett benchmark. Detta 

benchmark kan till exempel vara OMXS30 eller en korg med andra investerares 

portföljer. I båda dessa fall tenderar förvaltaren att investera i en liknande portfölj 

som sitt benchmark för att undvika att prestera sämre än detta.  (Bikhchandani & 

Sharma 2000)     

 

3.4.3 Sammanfattning flockbeteende 

Sammanfattningsvis kan fyra olika vanliga anledningar till varför institutionella 

investerare skulle handla i flock urskiljas: (i) förvaltaren skyddar sitt professionella 

rykte genom att åsidosätta sin egen information och istället agera i grupp, (ii) 

förvaltare agerar i grupp på grund av att de erhåller korrelerad privat information 

samtidigt, kanske genom att analysera samma faktorer, (iii) förvaltare använder 

information från tidigare handel hos förvaltare med bättre information och handlar i 
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samma riktning, (iv) förvaltare kan dela en aversion mot aktier med vissa 

karaktäristika som till exempel aktier med låg likviditet. (Wermers 1999) 

 

3.4.4 Tidigare studier/empiriska undersökningar 

I flera studier har försök att bevisa att fondförvaltare faktiskt uppträder i flock 

publicerats. Många, till exempel Wermers (1999), har använt Lakonishok, Shleifer 

och Vishnys (1992) (LSV) mått för att undersöka huruvida den empiriska bevisningen 

håller. Det har dock visat sig svårt att kvantitativt bevisa att institutionella 

investerare agerar i flock (Wermers 1999). Kritiker till teorin menar att LSV vilar på 

två tveksamma antaganden, nämligen att (i) alla fondförvaltare får blankoförsälja 

alla aktier samt att (ii) ett köpbeslut föredras framför ett säljbeslut oavsett vikten i 

förvaltarens portfölj (Wylie 2005). 

I en artikel från 2004 använder Hwang och Salmon ett annat mätinstrument och 

menar att de hittar klara bevis, i både bull- och bearmarknader, för att förvaltare 

agerar i flock även om man bortser från makrofaktorer och fundamentala 

förändringar.  

 

3.5 Ekonomiskt beslutsfattande 

Investerare ställs inför en mängd investeringsbeslut med unika förutsättningar i olika 

situationer. Kahneman och Tversky har med sin Prospektteori visat att investerare 

inte alltid agerar rationellt i alla lägen. Andra teoretiker (Wärneryd 2001, Nofsinger 

2007) påstår att individen till naturen har en övertro på sin egen förmåga i de flesta 

situationer och menar att denne tror sig kunna kontrollera de risker som han utsätts 

för. Sinnesstämningen i den miljö som individer agerar har även den en stor 

påverkan på hur individer beter sig. 
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3.5.1 Prospektteorin 

Som en kritik till Expected Utility Theory, en matematisk teori om preferenser vid 

spelande som förutom sannolikt utfall och storleken på vinsten även tar hänsyn till 

bland annat personliga preferenser och personliga tillgångar, kom 1979 

Prospektteorin. Upphovsmännen Kahneman och Tversky (1979) ville beskriva 

människans beslutsfattande som icke rationellt och redogör i sina studier för ett 

antal olika situationer, några beskrivna nedan, där EMH: s grundläggande synsätt om 

rationellt beslutsfattande ifrågasätts. På grund av det icke rationella beslutsfattandet 

förändras i grunden beslutsfattarens riskbenägenhet, varför denna inte kan 

förutsägas. Beslutet som beslutsfattaren tar blir alltså ett annat än det som hade 

kommit ur ett rationellt övervägt beslutsfattande. (Kahneman & Tversky 1979)     

 

Riskaversion 

Riskaversion handlar om hur villiga investerare är att bära risk. I goda 

marknadsförhållanden tenderar investeraren vara mer villig att bära risk än i dåliga. 

Detta kan förklaras med begreppet ”snakebite”, det vill säga att människor efter att 

ha upplevt finansiella förluster blir mindre villiga att bära risk. Forskare har genom 

experiment bevisat att investerare blir mer ovilliga till att spela (dobbla), de blir mer 

riskaverta, efter att nyss ha förlorat pengar. På samma sätt har människor lättare att 

ta större risker efter stora vinster. (Nofsinger 2007) 

 

Dispositionseffekt 

Att undvika ånger och att söka stolthet påverkar investerares beslutsfattande. Det 

har i studier visat sig att investerare, i sin rädsla för ånger och strävan att söka 

stolthet, tenderar att sälja vinnaraktier för tidigt och förlustaktier för sent. Detta har 

kommit att kallas för dispositionseffekt och kan enkelt exemplifieras: 

Tänk dig att du önskar investera i en specifik aktie. För att få råd med det måste du 

sälja en av två aktier som du i dagsläget äger. Aktie A har stigit 20 % i värde sedan du 
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köpte den medan aktie B har sjunkit 20 %. Vilken av de två aktierna säljer du? Att 

sälja aktie A validerar ditt goda beslut att köpa den i första läget. Du skulle känna en 

stolthet om du realiserade vinsten. Att sälja aktie B skulle betyda att du realiserade 

en förlust, vilket skulle innebära att ditt initiala beslut att köpa aktien var dåligt. 

Därför skulle du känna ånger och sorg. Dispositionseffekten menar att du skulle sälja 

vinnaren, aktie A, eftersom det får dig att känna stolthet och låter dig undvika att 

känna ånger. (Nofsinger 2007) 

Flera studier har gjorts för att bevisa dispositionseffekten. Bland annat har Ferris, 

Haugen och Makhija (1987) tittat på aktiemarknaden och hur stor handeln i en aktie 

varit efter en prisförändring. Om dispositionseffekten stämmer borde aktier där 

priset har sjunkit handlas lite och aktier där priset har stigit handlas mycket. Detta 

bevisas också i studien.  

Investerare talar ibland om ”get even then get out” och menar att de vill behålla sina 

förlustaktier i tron om att de kommer att rekylera tillbaka till ursprungspriset. Denna 

strategi är i verkligheten inte lönsam då det i studier visat sig att de osålda 

förlustaktierna levererat en värdestegring med 5 % medan de sålda vinnarna under 

samma period stigit med 11,6 %. Investeraren borde istället titta på vilka aktier han 

tror kommer att leverera bäst och investera i dessa, oavsett tidigare prestation.  

(Camerer 1997)  

 

Referenspunkter 

Huruvida en aktie kan anses ha sjunkit eller stigit i värde beror på referenspunkter. 

Detta kan illustreras med ett enkelt exempel:  

Tänk dig att du köper en aktie för 50 SEK. I slutet av året, när du inventerar din 

portfölj för att bestämma dess värde och utveckling, handlas aktien till 100 SEK. Sex 

månader senare säljer du aktien för 75 SEK. Alltså har du tjänat 25 SEK på din 

investering. Emellertid har du ju samtidigt tjänat 25 SEK mindre än om du hade sålt 
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den vid årsskiftet. Frågan uppstår om du kommer känna att du har gjort en vinst eller 

en förlust. (Nofsinger 2007)        

 

3.5.2 Övertro 

Övertro, eller overconfidence, är relaterat till en persons uppfattning kring sin egen 

förmåga i relation till den uppgift som ska genomföras. Ju mer information en 

människa besitter inför ett beslut, desto mer självsäker känner hon sig inför 

beslutsfattandet. Detta gäller i synnerhet när det rör sig om beslut som personer tar 

ofta, inom områden som de anser sig kunna. Det finns dock inga studier som bevisar 

att mer korrekta beslut tas i sådana situationer utan endast att självsäkerheten är 

hög och att riskbenägenheten ökar. (Wärneryd 2001) 

Wärneryd (2001) menar att det flera gånger påvisats att människor har en övertro på 

sig själva och är mer självsäkra i sina beslut än vad som är befogat. De flesta säger sig 

vara bättre än genomsnittet när det gäller exempelvis bilkörning och utbildning trots 

att det är uppenbart att så inte kan vara fallet. Människor anser sig även löpa mindre 

risk för att råka ut för olyckor än andra och anser sig samtidigt ha större chans att 

vara med om positiva upplevelser än vad andra har. 

När människor blir tillfrågade om hur de ställer sig till olika risker, generella och 

personliga, så blir resultatet att de flesta anser att generella risker är större än 

personliga. Detta är en indikation på att människor tror sig kunna kontrollera risker 

som de själva kan påverka. (Sjögren 1998) 

Investerare har ofta en övertro på sig själva och tror sig kunna slå marknaden under 

en viss tidsperiod. Vid undersökningar har det visat sig att en investerare estimerar 

en avkastning på sin egen portfölj som oftast ligger över marknadsportföljens. 

(Nofsinger 2007) 

Hög aktivitet på börsen brukar ofta förklaras med hjälp av övertro. Investerare med 

övertro på sig egen förmåga att göra övervinster handlar mer och tar större risker. 

Aktiemarknaden attraherar investerare med övertro. (Wärneryd 2001) 
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Kent och Titman undersökte 1999 marknadseffektivitet och övertro på de 

amerikanska aktiemarknaderna. De menar att övertro, eller overconfidence, hänger 

ihop med både dispositionseffekten, stämningen på marknaden och referenspunkter 

genom att dessa spär på effekterna av övertron. I sin studie fann de klara bevis för 

att övertro tydligt förekom på samtliga undersökta marknader och att detta tog sig 

uttryck i över- samt underreaktioner i prissättningen av värdepapper. Vidare menar 

samma författare att övertro även påverkar förvaltarnas informationsbearbetning på 

så sätt att tidigare uppfattningar om ett värdepapper väger tyngre än ny information 

om detsamma. När alla dessa faktorer vägdes samman kunde författarna utveckla en 

modell som, eftersom övertro var en så tydlig faktor i prissättning av värdepapper, 

visade att marknaden inte kan anses vara effektiv. 

 

3.5.3 Marknadssentiment 

Med marknadssentiment avses sinnesstämning på marknaden. Optimism och 

pessimism är två sinnesstämningar som båda påverkas av omgivningen och är därför 

sällan stabila över en längre tid. Människor som är optimistiska tenderar att hellre 

spendera pengar än att spara. Finns istället oro inför framtiden så sparar man, i det 

fall det är möjligt, för att ha som säkerhet om framtiden blir sämre. Detta gäller även 

på makronivå och det har i ett flertal länder bevisats att ”Index of consumer 

sentiment”12, som antas visa vilken sinnesstämning som råder i landet, har negativ 

korrelation med det totala sparandet. Aktie- och fondandelsägare tenderar att spara, 

eller avstå från onödigheter, när deras värdepapper förlorar värde och är i större 

utsträckning mer villiga att spendera pengar när deras värdepapper stiger i värde. 

Stora svängningar på aktiemarknaden kan delvis bero på skiftningar mellan optimism 

och pessimism bland investerare. (Wärneryd 2001) 

Hög grad av optimism kan märkas bland människor som har att göra med situationer 

som de känner att de kan behärska. Detta gäller även i de fall människor arbetar 

med projekt som de brinner för eller har väldigt starka känslor för. (Montier 2002) 

                                                        
12 Index över sinnesstämningen bland konsumenter. 
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3.6 Informationshantering 

Möjligheten till att få tag på information är stor. Nyheter kommer från flera olika håll 

och överföringskanalerna som används för att nå nyhetskonsumenter blir ständigt 

fler. I och med att internetanvändandet ökat under de senaste åren13 och fortsätter 

att göra så har tillgången till information och nyheter blivit större. De traditionella 

överföringskanalerna för nyheter som tidigare dominerat nyhetsflödet såsom 

papperstidningar, radiosändningar och TV-sändningar används fortfarande, men 

kompletteras nu av internetbaserade nyhetskällor och nyhetsbyråernas olika 

realtidssystem. Detta innebär att finansiell information blir mer lättillgänglig.  

 

3.6.1 Information overload 

Ofta talas det om att mer information alltid är att föredra framför mindre. Detta 

förutsätter dock att människor fungerar likt datorer som utan problem kan hantera 

stora mängder information. Så är dock inte fallet. Trots kognitiva begränsningar 

verkar det ibland som att investerare ständigt törstar efter mer information. Tanken 

bland dessa investerare är att de endast är genom att besitta mer information än 

någon annan kan göra övervinster och på så vis prestera bättre än marknaden i stort. 

Flera studier har visat att det med mer information följer större självförtroende inför 

ett beslut, men knappast större precision. (Montier 2005) 

Montier (2005) påpekar att undersökningar har visat att investerare som givits mer 

information, allt annat lika, till och med tagit sämre beslut än de som besuttit en 

mindre mängd information. Detta visar att det inte finns något värde i att söka 

information för sökandets skull. Snarare bör det fokuseras på att finna de viktigaste 

faktorerna, nyckelvariabler, som ett investeringsbeslut sedan ska grunda sig på. 

 

                                                        
13 Statistiska Centralbyrån, statistik över internetanvändande, bilaga 8.3 
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3.6.2 Noise 

Det finns ingen klar definition av vad noise är, mer än att det är störningar som 

påverkar investeringsbeslut. Det kan vara felaktig information eller rykten varför det 

kan vara svårt för mottagaren att avgöra om informationen kan anses vara pålitlig 

eller ej. Därför kan det även vara svårt att veta huruvida informationen bör beaktas 

vid investeringsbeslut. Noise, eller informationsbrus, är motsatsen till information i 

den meningen att det ofta inte finns någon underliggande substans i den. Trots detta 

påverkar noise marknaden. Noise är inget unikt för aktiemarknaden utan existerar 

på samtliga finansiella marknader. (Black 1986) 

Investerare som fattar investeringsbeslut som grundar sig på noise kallas för noise 

traders och skiljer sig från den traditionellt rationelle investeraren som i det här 

fallet kan kallas information trader. Noise traders gör affärer i tron att de innehar 

värdefull information, när de i själva verket handlar på irrationella grunder. 

(Wärneryd 2001) 

I en värld där alla handlar rationellt skulle alla investerare samla bevis för all 

information som cirkulerar. Denna information skulle sedan utvärderas och viktas i 

förhållande till annan information för att det till slut skulle tas ett beslut. Så ser det 

emellertid inte alltid ut på dagens finansmarknader utan investerare lutar sig ibland 

mot egna föreställningar kring vad som är korrekt och inte. (Montier 2005) 

Noise sprids snabbt på de finansiella marknaderna genom rykten om till exempel 

köprekommendationer, kris i styrelser eller problem med betalningar. Däremot 

tenderar information som behandlar mer abstrakta områden som finansiell 

matematik, statistik kring avkastning på tillgångar och optimala nivåer för sparande 

att vara mer trögspridd. (Shiller 2000) 

 

3.6.3 Media 

Större händelser som inträffar på finansiella marknader sker generellt på grund av 

att stora grupper av investerare agerar likartat. Vid händelser av detta slag spelar 
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media en väsentlig roll. Det krävs intressanta nyheter för att skapa intresse och fokus 

ligger på nyheter som har ”mun till mun”-potential och kan spridas snabbt. Media 

önskar även rapportera om nyheter som kan vara aktuella länge och som på så vis 

kan följas av nyhetskonsumenter under en längre tid. (Shiller 2000) 

Det finns en överdriven användning av superlativ i medias rapportering och det är 

inte sällan som information framställs som att det antingen sätts, eller är nära att 

sättas, någon form av rekord. Det kan vara rekord i form av kraftiga börsupp- eller 

nedgångar på en och samma vecka mätt i punkter istället för i procent. Följaktligen 

är det då inte något extremfall utan snarare information som är vinklad av media för 

att fånga nyhetskonsumenters uppmärksamhet. Denna typ av rapportering skapar 

förvirring och gör det svårt för allmänheten att veta vad som verkligen är en viktig 

nyhet. (Shiller 2000) 

I USA har studier gjorts för att se huruvida nyhetsrapporteringen verkligen påverkar 

aktiekursernas rörelser. Resultatet av dessa studier visar att stora, 

världsomspännande nyheter som kanske kan antas påverka aktiekurserna inte har 

speciellt stor påverkan. Istället kunde studierna visa att nyhetsrapportering som 

behandlade kriser var det som påverkade aktiemarknaden i störst utsträckning. 

(Shiller 2000)  

I rapportperioder eller i samband med att andra finansiella nyheter ska presenteras, 

exempelvis en räntesänkning, arbetslöshetsstatistik, konjunkturrapporter etcetera 

byggs det upp förväntningar kring utfallet. Detta visar sig ofta på börsen där 

förväntningar driver kursförändringar och aktiekursen således speglar 

marknadsförväntningarna. Om förväntningarna infrias eller överträffas så kan 

aktiekurser fortsätta att stiga alternativt justeras ner igen om så inte blir fallet. 

(Montier 2005) 



Referensram 

 

 32 

3.6.4 Heuristic simplification 

I lägen där människor står inför val som behandlar sannoliketer för olika utfall 

tenderar de att tillämpa förenklingar av verkligheten samt tumregler för att öka 

chansen att fatta korrekta beslut. (Wärneryd 2001) 

Lättillgänglig information tenderar att användas oftare än svårtillgänglig. Detta är ett 

exempel på en företeelse som inom behavioural finance kallas för ”availability 

heuristic”. Availability heuristics innebär är att sannolikheter beräknas med 

utgångspunkt i den omgivning som beslutsfattaren, investeraren, befinner sig i. 

Risken för att exempelvis medelålders män drabbas av en hjärtattack kan beräknas 

efter hur många medelålders män i din bekantskapskrets som har drabbats av en 

sådan. Chansen att ett nystartat företag ska överleva kan även den beräknas med 

förenklingar genom att se på hur det gått för företag i ens närmiljö. (Tversky & 

Kahneman 1974) 

Hur människor uppfattar information beror även på en annan heuristik, ”affect 

heuristic”. Affect avser i detta sammanhang den känslomässiga påverkan vissa ord 

eller händelser har. Känslomässiga reaktioner sker snabbt och per automatik. 

Exempelvis påverkar ordet ”glädje” i allmänhet människor annorlunda än ordet 

”tragedi”. Att vissa människor reagerar kraftigt när de hör ordet kärnkraft är ett 

annat exempel. ”Affect heuristic” innebär tillit till, och agerande på, den snabba 

känslomässiga reaktion som sker beroende på vilken information som presenteras. 

Denna heurestik nyttjas av media och i bevakningen av finansmarknaderna är 

rubriker som ”börsyra” och ”krasch” frekvent förekommande. (Slovic, et al. 2002) 

 

3.6.5 Anchoring 

När investerare gör prognoser kring framtida aktievärden så kan dessa påverkas av 

det värde de utgick ifrån när de började göra prognosen. Detta kan ske även om 

investeraren inte alls tror på det ursprungliga värdet. Det har till exempel visat sig att 

när investerare har ombetts att ge konfidensintervall för möjliga utfall så tenderar de 
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oftast att vara för smala. Att investeraren gärna håller kvar vid det ursprungliga 

värdet skulle kunna förklaras av anchoring. Ett annat exempel är att människor som 

under tidspress ombeds gissa produkten av 1x2x3x4x5x6x7x8 gissar på ett lägre tal 

än de som ombeds gissa produkten av 8x7x6x5x4x3x2x1. Detta kan förklaras av att 

den första siffran fungerar som ankare14 eller utgångspunkt och utifrån denna siffra 

görs prognosen. Denna anchoring-effekt kan alltså resultera i att investerare håller 

kvar vid sina tidigare estimat trots att dessa inte är korrekta. (Wärneryd 2001)  

Vanligast är att investerare håller kvar vid tidigare prognoser när positiva nyheter 

presenteras. De underreagerar alltså på den nya informationen. När negativ 

information presenteras tenderar investerare i högre grad att sänka sina prognoser 

istället för att hålla kvar vid dem. Underreaktionen är i detta fall inte lika tydlig som i 

ovanstående fall. (Shefrin 2000) 

                                                        
14 ”Anchor” på engelska. 
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4 Fondförvaltare om investeringsprocessen 

 

 

4.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras den information som genom intervjuer med 

fondförvaltare insamlats. Intervjuerna baserar sig på det intervjuunderlag som 

återfinns i bilaga 8.5 och utgör våra primärdata. I slutet av varje del sammanfattas 

svaren på frågorna i tabellform för att läsaren lättare ska få en överblick av empirin. 

Dessa tabeller är förenklingar av de svar vi har fått fram och bör därför läsas i 

samband med övrig text för att få en så nyanserad bild som möjligt.  

 

1. Berätta kort om dig själv. Hur gammal är du? Vad har du för studiebakgrund? Hur 

länge har du jobbat med fondförvaltning?  

De flesta förvaltare av svenska aktiefonder som vi har intervjuat innehar någon form 

av ekonomisk utbildning från högskola alternativt universitet och de innehar en 

civilekonomexamen eller har läst kurser inom ekonomi och juridik. Nio av tio 

förvaltare är män. De är mellan 33 och 61 år gamla och har arbetat inom 

finansbranschen i 7 – 34 års tid. Fondförvaltning har de tillfrågade arbetat med i 1 – 

29 år.  

 

2. Hur många aktier ingår i dagsläget i fondportföljen? 

Fondförmögenheterna i de olika fonderna varierar mellan 17 och 17 70015 miljoner 

SEK och antalet aktier som fonderna innehåller varierar mellan 25 i spetsiga fonder 

och 99 aktier i bredare fonder. Dock varierar antalet aktier som fonderna innehåller 

över tiden, likaså fondförmögenheten. 

 

                                                        
15 Fondförmögenhet inklusive passivt förvaltade tillgångar 
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Fondförvaltare Ålder 
Antal år inom 

finansbranschen 
Antal år som 

fondförvaltare 
Utbildning Universitet/högskola 

Fondförmögenhet 
(MSEK) 

Antal aktier i 
fondportföljen 

1 33 9 9 Civilekonomexamen Växjö universitet 3962 25 

2 35 12 4 Civilekonomexamen Lunds universitet 4462 70-80 

3 39 12 12 Civilekonomexamen Lunds universitet 2449 36 

4 39 14 6 Civilekonomexamen 
Handelshögskolan i 

Umeå 
1322 30-45 

5 57 24 4 
Juridik, 

företagsekonomi, 
nationalekonomi 

Stockholms 
universitet 

54 30-35 

6 44 18 12 
Juridik, 

företagsekonomi 
Handelshögskolan i 

Stockholm 
234 25 

7 52 19 9 Civilekonomexamen 
Stockholms 
universitet 

17 25-30 

8 52 29 29 
Kandidatexamen 
företagsekonomi 

Linköpings 
universitet 

1770016 99 

9 44 7 7 Civilekonomexamen Uppsala universitet 20 40 

10 61 34 1 Pol Mag examen Uppsala universitet 153 25 

Medelvärde 45,6 17,8 9,3 Civilekonomexamen 
Större svenskt 

universitet 
158217 42,2 

Tabell 2: Sammanställning av respondenter 

 

4.2 Analysverktyg 

3. Vilka faktorer (fundamental/teknisk aktieanalys, portföljvalsteori eller 

psykologiska faktorer) lägger du/ni mest vikt vid inför ett investeringsbeslut? Skiljer 

sig detta åt under en bull/bearmarknad? 

Majoriteten av förvaltarna talade om fundamental aktieanalys som den enskilt 

viktigaste grunden till ett investeringsbeslut. Denna typ av analys är ett betydligt 

bättre investeringsunderlag för ett litet bolag än för ett stort. Med fundamental 

aktieanalys menade respondenterna analys av aktieinformation eller bolagsspecifik 

information från finansiella rapporter eller dylikt.  

                                                        
16 Fondförmögenhet inklusive passivt förvaltade tillgångar. 
17 Vid beräkningen har det största respektive minsta värdet rensats bort för att få ett mer 
representativt medelvärde. 
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Vid en sämre marknadssituation, som den vi just nu upplever, menade 6 av 10 

förvaltare att makrofaktorer var viktigare än fundamental aktieanalys. 

Arbetslöshetsrapporter, konjunkturrapporter samt olika indexsammanställningar var 

under dessa omständigheter ledstjärnor för hur investeringar ska fördelas på 

branscher och bolag.  

”Makro har varit totalt avgörande för hur du ska investera sista året, 

det har det varit. Det har i mångt och mycket handlat om vilka sektorer 

du ska vara över eller underviktad i. Variationen mellan aktier inom 

samma sektor har varit ganska liten och det har inte spelat så stor roll 

om man har valt Atlas Copco eller Sandvik.” 

Förvaltare, 39, Stockholm 

När marknadsförutsättningarna liknar en bearmarknad och den fundamentala 

bolagsanalysen förlorar i betydelse blir istället branschen, på grund av 

makrofaktorer, viktigare än de enskilda bolagen. Samtliga respondenter menade att 

det är vilken fas i konjunkturen de befinner sig i som avgör vilken bransch som bör 

överviktas i portföljen.  

I en bullmarknad är fundamental aktieanalys viktig men kan också frångås för att 

skapa överavkastning. Ibland handlar det istället för fundamental analys om att hitta 

aktier som har potential till fortsatt värdestegring trots att det inte i någon större 

utsträckning speglar det underliggande fundamentala värdet. Vidare menar endast 

tre av tio respondenter att de i någon större utsträckning använder sig av klassisk 

portföljvalsteori. Respondentgruppen som helhet menar att antalet 

investeringsobjekt är för få för att till fullo kunna utnyttja sådan teori i praktiken.  

Teknisk analys används framförallt av tre respondenter. Endast en respondent 

använder sig av teknisk analys i stor utsträckning. Denne har på sitt bolag utvecklat 

ett trendinstrument som påverkar analysen av ett investeringsobjekt på ett 

strukturerat sätt. 
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Svaren angående psykologiska faktorer blev något spretiga. Fyra respondenter 

menade att sådana faktorer spelar roll vid ett investeringsbeslut. De förklarade att 

de i en bullmarknad hade större handlingsfrihet och att en sådan marknadssituation 

inbjuder till försök att tolka övertro på marknaden i större utsträckning. I en 

bearmarknad hade de psykologiska faktorerna stor betydelse när det gäller att tolka 

stämningar för att veta åt vilket hållmarknaden rör sig. Vidare talar flera förvaltare 

om magkänsla eller intuition som en avgörande och viktig faktor att ta hänsyn till. 

Den kan hjälpa investeraren att välja rätt bolag efter att marknadens övergripande 

riktning har utstakats. 

 Ja Nej 

Tar stor hänsyn till fundamental aktieanalys vid investeringsbeslut 10 0 

Tar stor hänsyn till teknisk analys vid investeringsbeslut 3 7 

Tar stor hänsyn till makrofaktorer vid investeringsbeslut 10 0 

Tar stor hänsyn till portföljvalsteori vid investeringsbeslut 3 7 

Tar stor hänsyn till psykologiska faktorer vid investeringsbeslut 8 2 
Tabell 3: Beaktande av faktorer vid investeringsbeslut (oavsett marknadssituation) 

 

4.3 EMH 

4. Vad anser du om den effektiva marknadshypotesen? Finns det plats för 

fundamental analys i alla marknadssituationer (bull- resp. bearmarknad)? Vilka 

marknadsimperfektioner anser du att det finns? 

Tydligt i denna fråga var att flera respondenter kände sig osäkra på vad den effektiva 

marknadshypotesen faktiskt var. Efter att kort ha upplyst de respondenter som inte 

kom ihåg eller inte kände till vad hypotesen innebar, tyckte ingen att 

aktiemarknaden kunde anses vara starkt effektiv. Förvaltarna menade att de i deras 

yrke måste tro på att överavkastning går att skapa.  Flera respondenter hänvisade till 

fakta som tyder på att förvaltare över tiden har svårt att slå index men menade att 

de ändå trodde att fundamental analys bör kunna vara ett kraftfullt verktyg för att 

hitta undervärderade aktier. Samtidigt ansåg sig två av förvaltarna ha bättre 

information än sina branschkollegor, vilket per definition kullkastar EMH.  
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Samtliga respondenter ansåg att marknadsimperfektioner i olika former 

förekommer. Tydliga imperfektioner som kom på tal var kalendereffekter18, vilka 

ansågs vara mer tydligt förekommande hos små bolag än hos stora, samt 

marknadens mycket stora volatilitet. Båda dessa anomalier utnyttjades på olika sätt 

av förvaltarna, dels genom att följa marknadens tydliga ineffektiva rörelser, och dels 

genom teknisk analys. Vidare tog två respondenter upp anomalier till följd av 

marknadens brist på likviditet. Att hitta köpare till en aktie i ett mindre bolag som 

inte är ”på tapeten” just i dagsläget kan vara svårt i vissa situationer. I ett sådant fall 

måste säljare aktivt leta efter köpare.  

 Ja Nej Nja 

Känner väl till EMH 5 1 4 

Anser att tydliga imperfektioner förekommer 10 0 0 
Tabell 4: Sammanfattning av svar gällande EMH 

 

4.4 Flockbeteende 

5. Anser du att flockbeteenden mellan förvaltare av svenska aktiefonder 

förekommer? På vilket sätt? 

Merparten av respondenterna började besvara denna fråga genom att påpeka att 

Sverige är en så pass liten marknad att innehaven i samtliga fondportföljer som 

inriktar sig till hundra procent på stora svenska aktier kommer att likna varandra till 

stor del. Eftersom relativavkastning, avkastning gentemot ett index och inte i 

absoluta tal eftersträvas, så blir förvaltningen ofta en över- eller underviktning av 

vissa innehav. De stora bolagen blir svåra att helt utelämna eftersom risken då blir 

för stor.  

Flockbeteende kan därför te sig uppenbart bland fondförvaltare om man statistiskt 

tittar på och jämför historiska data. I verkligheten kan det dock handla mer om 

begränsade alternativ på marknaden och att förvaltare handlar på samma 

indikatorer.  

                                                        
18 Effekter som härrör från en viss tidsperiod eller säsong snarare än från underliggande 
fundamentala förändringar 
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Många förvaltare menar att herding eller flockbeteende faktiskt förekommer. 

Branschen är i Sverige ganska liten och aktörerna träffas ofta på företagsevent eller 

liknande. Här talar många om hur de lyssnar på vad erfarna och bevisat skickliga 

investerare har att säga om sina innehav medan en något mindre andel menar att de 

inte alls lyssnar på andra förvaltares rekommendationer och tips. Några 

respondenter haussade även försiktigt sina egna innehav på denna typ av 

sammankomster.  

”Man går ju ofta på presentationer och sådär och så frågar man ju 

andra vad de har för aktier. Såklart att man är nyfiken på vad andra 

gör och ibland kanske man rättar sig efter dem också. Så det är klart 

att det finns flockbeteenden.” 

       Förvaltare, 33, Stockholm 

En förvaltare talar om att herding till stor del förekommer på grund av att ingen vill 

hamna efter. Han menar att kurser inte speglar underliggande fundamentala värden 

utan skulle istället vara produkten av att investerare inte vill ”missa tåget”.  

 

6. Hur ser du på bubblor, t.ex. IT-bubblan i slutet av 90- talet? Kan detta fenomen 

gynna dig i din yrkesroll?  

De flesta respondenter är överens om att det som investerare går att tjäna pengar 

på en kraftigt stigande börs. Däremot var man också överens om att det gäller att 

veta när det är dags att kliva av. Flera personer menade att fenomen med stora, 

uppblåsta bubblor kan gynna den enskilde förvaltaren på kort sikt men att det 

nästan uteslutande skadar branschens rykte på längre sikt då en bubbla alltid 

återföljs av en krasch.  
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”Ju högre värden, desto bättre är det. Överlag skulle jag kunna säg att 

en bubbla gynnar oss, men på väldigt kort sikt. På lång sikt är en 

bubbla mer skadlig för aktier som sparform.” 

Förvaltare, 39, Stockholm 

En respondent menar att förvaltare tvingas in i bubblor snarare än att de själva väljer 

att gå in, detta för att inte relativt hamna efter sina branschkollegor eller sitt index. 

 

7. Hur påverkas du om dina branschkollegor plötsligt börjar sälja av en aktie som du 

redan äger? Varför? Beror det på vem det är som säljer?  

Samtliga respondenter är överens om att när en storägare går in eller ur en position 

är detta helt klart intressant för förvaltarens investeringsbeslut. Samma effekt har 

insiderhandel. Några respondenter menar att denna typ av ägare har så pass bra 

insyn i företaget att det vore konstigt om de inte påverkade förvaltarens 

investeringsbeslut. Efter att en storägare flaggat19 för ett ändrat innehav eller efter 

att en insider ändrat i sin portfölj undersöker förvaltaren varför detta har skett 

genom att samla på sig ytterligare information. Flera respondenter talar dessutom 

om den psykologiska effekt som måste tas i beaktande när marknaden mättas med 

aktier efter att en storägare säljer ett större innehav till rabatt. När marknaden 

mättas har investerare som vill investera redan gjort det och kursen riskerar att 

fortsätta ner under det rabatterade priset.      

Vidare menar en respondent att en ändring i investeringsportföljen hos bolag med 

starka kopplingar till varandra, men som ändå inte är riktiga insiders, också påverkar 

förvaltaren och tar SEB och Investor som ett tydligt exempel. Ändrar SEB sin 

exponering mot Investor så reagerar han.  

                                                        
19 Skyldighet att som ägare i ett noterat bolag rapportera till Finansinspektionen och 
aktiebolaget om förändringar i ägarandelar vid vissa tröskelvärden. 
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Flera respondenter menar att det inte finns någon stjärna som lyser extra klart på 

den svenska börshimlen. Med detta menar de att ingen enskild investerares 

investeringsbeslut kan påverka deras egna beslut i någon större utsträckning så 

länge denna investerare inte är storägare eller insider. 

Endast två förvaltare menar att de ibland tittar på andra investerares beslut. Det är i 

så fall investerare som respondenten har stort förtroende för, till exempel någon 

som under en längre tid visat på goda resultat. 

 

8. Finns det ett egenvärde i att handla som sina branschkollegor, för att inte prestera 

sämre än dem? Varför/varför inte? 

Många förvaltare talar om att de största institutionella investerarna ofta ligger 

ganska nära index och att det kan tyckas att de följer varandra väldigt tätt. I själva 

verket menar de att detta fenomen är en effekt av en relativt liten marknad att 

handla på snarare än ett ”följa John” beteende. De mindre fonderna har mer 

utrymme att ta risk och tenderar att i större utsträckning skilja sig från index. Inte 

heller de respondenter som representerar denna typ av fonder säger sig följa 

branschkollegors investeringsbeslut. En respondent menar rent av att han hellre 

investerar tvärt emot sina branschkollegor. 

”För vår del, som en liten aktör på marknaden, gör det varken från eller 

till att ligga och krama index. Vi tar en högre risk och handlar därmed 

inte som våra branschkollegor, snarare tvärtom. Vi försöker avvika från 

dem för att sticka ut i mängden.” 

Förvaltare, 39, Stockholm 

Vidare menar de flesta respondenter att de inte kan frångå sin egen 

investeringsfilosofi om de vill lyckas på lång sikt, varför ett ”följa John” beteende 
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torde vara förkastligt för den egna portföljen. Vissa förvaltare menat att ratingen20är 

viktig när fonden ska säljas in till kunden och därför inte helt kan ignoreras. Däremot 

finns det inget egenvärde att för den sakens skull handla som sina branschkollegor. 

Flera respondenter menar också att det är tekniskt mycket svårt att direkt följa sina 

branschkollegor eftersom de inte förrän i efterhand vet hur deras portfölj har 

förändrats.  

Något som dock diskuteras bland respondenterna är det faktum att trender kan 

urskönjas hos andra investerare, vilken/vilka branscher som överviktas i deras 

portfölj. De menar att detta kan vara en viktig indikator att beakta vid 

investeringsbeslut. 

 

9. Utvärderas och kompenseras du i förhållande till hur du presterat i jämförelse med 

ett referensindex? I så fall, hur ser det (referensindexet) ut, och hur hanterar du din 

portfölj i förhållande till det? Liknar din portfölj ditt referensindex?  

Alla utom två respondenter menar att de utvärderas i förhållande till hur de 

presterat gentemot ett index. Detta var i de flesta fall ett återinvesterat index, det 

vill säga ett index där eventuell utdelning har återinvesterats, kallat SIX PRX. 

Majoriteten av de förvaltare som sade sig utvärderas mot ett index kompenserades 

också i förhållande till detta.  

På frågan om respondenternas portfölj liknade deras index var svaret inte entydigt. 

De mindre fondbolagen svarade att de har en ganska hög tracking error21 medan de 

större påstod sig ha en mer indexnära förvaltning. De större fonderna menade att 

det inte fanns utrymme att spekulera allt för mycket. Restriktioner i fondens 

regelverk gör det dessutom omöjligt att ha hög tracking error i de större fonderna. 

Några respondenter påpekar skillnaden mellan en fond som ska leverera 

absolutavkastning och en som ska leverera i förhållande till index. En fond som ska 

                                                        
20 Betyg på fonden. Sätts av exempelvis fondinformatören Morningstar. 
21 Avvikelse mot index. Högre tracking error innebär högre risktagande. 
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leverera absolutavkastning kan ha gjort sitt jobb om den presterar en uppgång på 10 

% trots att index stiger 40 %. En fond som utvärderas mot indexavkastning skulle i 

samma situation ha gjort ett fruktansvärt dåligt resultat, varför dessa fonder tvingas 

att i stor utsträckning likna sitt index.    

 Ja Nej 

5. Anser att flockbeteende mellan förvaltare förekommer 8 2 

6. Gynnas av bubblor i sin yrkesroll 8 (6 endast på 
kort sikt) 

2 

7. Påverkas om en branschkollega säljer en aktie som förvaltaren äger 2 8 

8. Anser att det finns ett egenvärde i att handla som sina branschkollegor för 
att inte prestera sämre än dem 

0 10 

9(i). Utvärderas i förhållande till hur förvaltaren har presterat i jämförelse 
med ett referensindex 

8 2 

9 (ii). Liknar sitt referensindex 5 5 
Tabell 5: Sammanfattning av flockbeteende 

 

4.5 Ekonomiskt beslutsfattande 

10. Anser du dig själv vara en bättre investerare än genomsnittet? Varför/varför 

inte? 

De flesta, cirka 2/3 av fondförvaltarna, såg sig själva som bättre investerare än 

genomsnittet. De menade att de besitter någon form av talang eller att de genom 

lång erfarenhet inom branschen tar mer lönsamma investeringsbeslut än 

medelinvesteraren. De som inte ser sig själva som bättre än snittet anser att det 

beror på att ingen torde kunna vara det över en längre tid.  

 

11. Tror du att du i ditt arbete påverkas av sinnesstämningen i din omgivning och i så 

fall hur?  

Merparten av de fondförvaltare vi intervjuat påverkas även av sinnestämningen i 

deras omgivning. De gör färre och volymmässigt mindre affärer i oroliga tider medan 

de gör större och fler affärer i en positiv marknad. En förvaltare menar att det finns 

ett ”allt eller inget” tänk vilket innebär att investerare tenderar att antingen 

investera mycket eller väldigt lite. En annan förvaltare menar att: 
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”Det är klart att jag påverkas av saker som sägs. Jag känner att jag 

gjorde lite fel under hösten förra året då jag inte lyssnade tillräckligt 

mycket på mig själv utan lyssnade mer på andra. Jag tycker att jag 

hade rätt i de flesta slutsatser jag drog men kanske inte fullföljde 

tanken och gjorde så som jag hade tänkt mig utan påverkades för 

mycket av bruset.” 

Förvaltare, 52, Stockholm 

De förvaltare som inte påverkas av sinnestämningen på marknaden menar att det 

beror på att de arbetar med relativförvaltning och att det därför inte spelar någon 

roll hur marknaden ser ut i stort, så länge deras fond är bättre än marknaden.     

 

12. Enligt studier tenderar förvaltare vara mer riskaverta efter att ha förlorat mycket 

pengar. Stämmer detta på dig? Är det lättare att ta större risk efter stora vinster? 

Kan det hända att du tar extra risk efter en stor förlust för att snabbt ”komma 

tillbaka”? 

Tre respondenter svarade att de inte har någon större möjlighet att förändra risken i 

portföljen på grund av restriktioner i fondens regelverk som gör att risknivån ska 

hållas relativt jämn över tiden. Övriga förvaltare svarade att tendensen att bli mer 

riskavert efter stora förluster är ett tydligt inslag i deras förvaltning. Det handlar här 

om att dra ner på risken relativt sitt index, det vill säga närma sig sitt index, eftersom 

fonden utvärderas gentemot det och inte hur den har absolutavkastat. I en 

bearmarknad, som den vi ser idag, tenderar förvaltare att bli mer indexnära. I bättre 

tider menar samma förvaltare att de blir mer villiga att ta en lite större risk och en 

respondent uttrycker sig som följer: 
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”Man får ju självförtroende. Går performance väldigt bra, alltså att det 

går bättre än index, och du känner att du tänker rätt, då cruisar du på 

motorvägen i 125 och bilarna bara viker åt sidan. Då kan du ta lite 

större bet en period för man har ju lite flyt. Samtidigt måste man vara 

ödmjuk. Helt plötsligt kan man ju hamna i en bilkö, eller du måste 

tanka, och då kan man inte riktigt vara med längre. Du tappar flytet 

och måste lägga av att göra affärer ett tag. Man måste helt enkelt 

vara ödmjuk.” 

Förvaltare, 35, Stockholm 

Det blir enligt flera respondenter lättare att ta risk efter stora kursuppgångar. Ett bra 

historiskt resultat ger ett bättre självförtroende och marginal vilket leder till ett 

större risktagande. En förvaltare menar att han i goda tider kan handla med aktier i 

bolag som han inte känner särskilt väl till, medan han i en sämre marknadssituation i 

huvudsak handlar med aktier i bolag som han känner mycket väl till. 

Hälften av förvaltarna som vi intervjuat menar att de tar en extra risk för att 

snabbare ”komma tillbaka” efter en förlust. En förvaltare menar att om det gått 

dåligt under en period justeras risken upp något medan den justeras ner något, för 

att hämta hem vinster, efter en bra period. En annan respondent säger att han gärna 

tar en extra risk för att komma tillbaka men att fondens ”risklimit” sätter stopp för 

allt för stor exponering mot en enskild position.  

En förvaltare berättar att han aldrig har för bråttom att ta igen en kursnedgång 

genom att ta större risk. Istället gäller det enligt honom att ”gneta” långsamt för att 

komma tillbaka. En annan menar att incitamentsystemet inte är konstruerat på ett 

sådant sätt att han gynnas av att kraftigt höja risknivån för att snabbt komma tillbaka 

efter en kursnedgång och påpekar att detta fenomen troligen är mer vanligt i andra 

typer av fonder, till exempel hedgefonder.  
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13. Anser du att det är svårare att sälja en aktie som har förlorat 20 % i värde än en 

aktie som har ökat 20 % i värde? Varför? 

Samtliga förvaltare svarade att det är lättare att realisera en vinst än en förlust. En 

respondent säger att: 

”Det ska ju inte vara så men det är nog ändå så. Det är ju lättare att ta 

hem en vinst än att ta hem en förlust. Det är alltid så, psykologiskt 

liksom. Men man är ju samtidigt medveten om att det är fel.” 

Förvaltare, 57, Stockholm 

Samtidigt påpekar också de flesta att de i sin yrkesroll alltid försöker agera rationellt 

och inte påverkas av hur det gått historiskt. Några av dessa respondenter menar att 

aktien inte ska utvärderas efter hur den presterat historiskt. Istället ska varje beslut 

tas efter hur aktien bedöms prestera i framtiden. En respondent menar att detta är 

något som förvaltare blir mer medvetna om ju mer rutin de skaffar sig. En annan 

berättar att det beror på varför värdeförändringen, det vill säga kursförändringen, 

har skett. Om ingen ny kursförändrande information framkommit är det lättare att 

sälja en aktie som har nått upp till den högre målkurs som var satt. 

 Ja Nej 

10. Anser sig vara en bättre investerare än genomsnittet 7 3 

11. Påverkas av sinnesstämningen i sin omgivning 8 2 

12(i). Är mer riskavert efter stora förluster 7 3 

12(ii). Tar lättare större risk efter stora vinster 7 3 

12(iii). Tar större risk efter stor förlust för att snabbt ”komma tillbaks” 5 5 

13. Anser det vara svårare att sälja en förlustaktie än en vinstaktie 10 0 
Tabell 6: Sammanfattning av ekonomiskt beslutsfattande 

 

4.6 Informationshantering 

14. Varifrån hämtar du i huvudsak finansiell information?  

Den primära källan för inhämtning av finansiell information hos de fondförvaltare vi 

intervjuat utgörs av realtidsinformationssystem för finansiell information. Det mest 

använda systemet är Bloomberg följt av REUTERS och SIX. Dessa system anses vara 
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viktiga verktyg eftersom de ger information rörande exempelvis aktiekurser, 

valutakurser och ränteförändringar i realtid. Respondenterna förklarade att det även 

går att använda sig av dessa program för att göra prognoser för framtida utveckling 

inom olika områden givet vissa parametrar. En annan viktig metod för att samla in 

finansiell information är att personligen träffa företagsledningar genom 

företagsbesök eller företagspresentationer. På dessa träffar ges information om 

exempelvis företags nuvarande ekonomiska situation och ledningens tankar kring 

företagets framtid. Träffarna kan sedan ligga till grund för fondförvaltarnas 

investeringsbeslut. Aktieanalyser, från såväl externa- som interna analytiker, hör 

även de till viktiga informationskällor inför framtida investeringsbeslut. De större 

fondbolagen använder sig i högre grad av interna aktieanalyser än vad de mindre 

fondbolagen gör. Affärstidningar som Financial Times, Wall Street Journal, Dagens 

Industri, Veckans Affärer och Affärsvärlden används också som finansiella 

informationskällor. Nätupplagor används flitigast eftersom de uppdateras oftare än 

pappersupplagor. Radio och TV hör till de mindre förekommande 

informationskällorna eftersom det i nyhetssändningar via dessa medier mestadels 

handlar om sammanfattningar av dagens nyhetshändelser.  

Realtidsinformationssystem 9 

Företagsträffar 8 

Interna analyser 7 

Externa analyser 7 

Tidningar (internet) 6 
Tabell 7: Användande av finansiella informationskällor 

 

15. I vilken omfattning söker du finansiell information? 

De flesta fondförvaltare som intervjuats säger sig söka finansiell information i princip 

hela tiden. En förvaltare uttrycker sig som följer: 

”Dagligen, varje minut höll jag på att säga. Alltid, alltid.” 

Förvaltare, 44, Stockholm 
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Det är i första hand bolagsspecifik information som eftersöks och detta sker via ovan 

nämnda källor (tabell 7). De förvaltare som inte säger sig söka finansiell information 

hela tiden menar att det översköljs av information och att det snarare handlar en 

förmåga att kunna sålla.  

Söker konstant finansiell information 6 

Söker information några timmar per dag 1 

Sållar bland befintlig finansiell information 3 
Tabell 8: Finansiell informationssökning 

 

16. Hur ställer du dig till påståendet att mer information leder till mer lönsamma 

investeringsbeslut?  

Hälften av respondenterna anser att mer information per definition leder till mer 

lönsamma investeringsbeslut. De menar att det är genom att besitta ett 

informationsövertag som de presterar bättre än marknaden. Resterande hälft tror 

inte att det stämmer att mer information per definition leder till mer lönsamma 

beslut utan att detta endast gäller till en viss gräns. När denna gräns är nådd så avtar 

marginalnyttan av ytterligare information och det övergår i brus som till och med 

kan skapa oklarhet. Exempelvis säger denna grupp att det inte är av vikt att kunna 

förstå produktionen av en viss produkt på detaljnivå för att kunna göra gynnsamma 

investeringar i företagets aktie. En förvaltare menar att: 

”Jag skulle kunna sitta 24 timmar om dygnet och läsa analyser och 

rapporter, men det är inte säkert att jag gör ett bättre jobb för det. Jag 

måste hitta en balans där jag känner att jag liksom inte tar till mig för 

mycket information för då blir jag nere på detaljnivå och då kommer 

jag aldrig till beslut.” 

       Förvaltare, 35, Stockholm 

 

 Ja Nej 

Mer information leder per definition till mer lönsamma investeringsbeslut 5 5 
Tabell 9: Informationssökningsnytta 
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17. Vilken typ av nyhetshändelser påverkar dig som investerare mest och varför? 

(Uppköp, konjunkturrapporter, krig etc.)  

De nyheter som påverkar fondförvaltarna som deltagit i studien mest inför 

investeringsbeslut är generellt sett bolagsspecifika nyheter. Som bolagsspecifika 

nyheter räknas årsredovisningar, kvartals- och delårsrapporter samt nyheter 

behandlande nya produkter eller nya inriktningar av verksamheten. 

Makroekonomiska nyheter är också viktiga men är vanligtvis inte av lika stor vikt som 

bolagsspecifika nyheter. Denna typ av nyheter får dock större genomslag vid oroliga 

marknadssituationer. Krig och terrorattentat är nyheter som av de flesta förvaltare 

som tillfrågats generellt sett inte är av stor vikt inför investeringsbeslut.  

Bolagsspecifika nyheter 8 

Makroekonomiska nyheter 4 

Krig och terrorattentat 1 
Tabell 10: Nyhetshändelsers påverkan inför investeringsbeslut 

 

18. Gör du ibland förenklingar av verkligheten, eller sätter du dig in i varje enskilt 

investeringsbeslut från grunden?  

Samtliga fondförvaltare som intervjuats gör emellanåt förenklingar av verkligheten 

istället för att sätta sig in i varje enskilt investeringsbeslut från grunden. Detta görs 

för att det inte finns tid att genomlysa all fakta i alla lägen på grund av att handeln 

ofta går väldigt fort på de finansiella marknaderna. En förvaltare vi pratat med 

menar att: ”man måste generalisera för att komma vidare22”. Förvaltarna använder 

sig under tidspress av tumregler samt vissa variabler som de väljer att se på vid 

bolagsjämförelser. Vissa förvaltare hävdar att vilka dessa variabler är varierar 

beroende på marknadssituation. Vinstneutrala mått som price/book value används 

oftare vid bearmarknad medan resultatmått som exempelvis p/e-tal används oftare 

vid bullmarknad.  

 

                                                        
22 Förvaltare, 52, Stockholm 
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 Ja Nej 

Gör ibland förenklingar av verkligheten inför investeringsbeslut 10 0 

Tabell 11: Verklighetsförenkling 

 

19. Hur snabbt reagerar du på bolagsinformation respektive generell finansiell 

information? Är du försiktig vad det gäller att ändra dina placeringar?  

De flesta fondförvaltare drar sig inte för att förändra innehavsstrukturen i fonderna 

genom att sälja alternativt köpa aktier när finansiella nyheter presenteras. För att 

inte hamna ”på efterkälken” tvingas förvaltarna agera snabbt på ny bolagsspecifik 

information, oavsett om det gäller positiv eller negativ sådan. Det är framförallt 

denna typ av information som får dem att agera och förändra sitt innehav snarare än 

generell finansiell information. Resterande förvaltare förändrar inte sitt innehav lika 

snabbt. De menar att det i samband med finansiella nyheter ofta sker en 

överreaktion som det inte finns substans för och som riskerar att leda till felaktiga 

beslut. Denna reaktion mattas efter ett tag av och det är först i detta läge, med mer 

och bredare information kring situationen, som dessa förvaltare agerar. De menar 

helt enkelt att de är försiktiga vad det gäller att förändra sitt innehav. 

Snabb reaktion  6 

Avvaktande 4 
Tabell 12: Reaktion på finansiella nyheter 
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4.7 Den typiska förvaltaren av svenska aktiefonder 

 

Allmänt 46-årig man med civilekonomexamen från ett större 
svenskt universitet. Arbetat 18 år i finansbranschen, 9 av 
dessa som fondförvaltare. Fondförmögenhet på 1582 
MSEK fördelat på 42 olika aktier. 
 

Analysverktyg Fundamental aktieanalys, makro- och branschanalys, 
trendanalys. Tar hänsyn till psykologiska faktorer. 
 

EMH Anser att tydliga marknadsimperfektioner förekommer. 
 

Flockbeteende Anser att flockbeteende förekommer, gynnas av 
spekulativa bubblor, utvärderas gentemot ett 
referensindex. 
 

Ekonomiskt 
beslutsfattande 

Anser sig vara en bättre investerare än genomsnittet, 
påverkas av sinnesstämningen på aktiemarknaden, är mer 
riskavert efter förluster, tar större risk efter vinster, anser 
det vara svårare att sälja förlustaktier än vinstaktier. 
 

Informationshantering Söker konstant finansiell information via realtidssystem, 
företagsträffar, analyser. Påverkas mest av bolagsspecifika 
nyheter, agerar snabbt vid behov. Gör förenklingar av 
verkligheten. 
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5 Rationalitet och psykologi i investeringsprocessen 

 

 

5.1 Informationshantering 

Eftersom alla förvaltare har tillgång till i stort sett samma information har de även i 

princip samma möjlighet att omedelbart tolka all tillgänglig information. Därmed 

föreligger enligt Simons (1976) teori om the Economic man goda förutsättningar att 

handla rationellt. Av denna anledning blir bearbetning och tolkning av finansiell 

information viktigt för hur förvaltaren investerar. Den investeringsstrategi, kunskap 

och erfarenhet förvaltaren besitter ligger till grund för bearbetning av information 

vilket betyder att förvaltarens tankearbete ger ett kunskapsövertag snarare än ett 

informationsövertag. Kreativitet och analytiskt tänkande blir därför avgörande för 

hur fonden presterar. Det är vid bearbetning av information som förvaltaren har 

möjlighet att skilja sig från sina branschkollegor, eftersom det i stegen före inte finns 

några större skillnader i förvaltarnas förfaringssätt. Fullers (2000) artikel 

“Behavioural Finance and the Sources of Alpha”, där han påstår att om en 

investerare inte har bättre information än andra är det först genom att bearbeta 

finansiell information bättre som framgång uppnås, styrker vår analys av empirin. 

Studien visar att samtliga förvaltare gör förenklingar av verkligheten inför 

investeringsbeslut, de sätter sig inte in i varje enskilt fall från grunden. 

Förenklingarna ligger till grund för att vid behov kunna handla snabbt vid tillfällen då 

tidigare okänd information tillkännagivits, men är även en förutsättning för att 

kunna gå vidare från informationssökande till handlande. Förvaltarna drar sig alltså 

inte från att förändra sitt innehav och revidera sina framtidsutsikter om det finns 

anledning att göra så. Att göra förenklingar av verkligheten inför ett 

investeringsbeslut är enligt Montier (2005) ett finansteoretiskt icke-rationellt 

beteende. Ett rationellt beteende skulle innebära att alla investerare samlade bevis 

för all information, vilket enligt vår undersökning har visat sig vara 

företagsekonomiskt omöjligt. 
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När förvaltare träffas på olika företagsevent sprids informell information som kan 

liknas vid rykten. Det kan vara svårt att klassificera information av rykteskaraktär 

som trovärdig eller ej. Investeraren vet inte varför informationen offentliggörs eller 

var informationen kommer ifrån varför den närmast kan liknas vid noise. Enligt Black 

(1986) existerar noise på samtliga finansiella marknader och vissa respondenter 

påpekade även att det på den svenska aktiemarknaden förekommer noise eller brus 

som leder till oklarhet vid informationsbearbetning. Så länge investerare handlar 

baserat på denna typ av information så får det givetvis effekter på marknaden. Noise 

Traders avviker från modellen om Economic man eftersom de lutar sig mot egna 

föreställningar av verkligheten och därmed inte handlar rationellt. Vi har i studien 

sett att noise förekommer men inte i någon större utsträckning. Däremot kan vi anta 

att noise, förutom tidigare nämnda anledningar, även förekommer genom att den 

mediala bevakningen påverkar förvaltare. Detta gäller inte minst i sökandet efter 

marknadstrender. I samband med de förenklingar som görs vid tolkning finns det 

inte utrymme att samla bevis för all tillgänglig information och gränsen mellan 

information och noise blir svår att dra. I Simons (1967) modell om The 

Administrative man beskrivs denna typ av investerare som någon som tar 

tillfredsställande men inte alltid optimala beslut. Informationssökandets 

marginalnytta avtar vid en viss gräns och förvaltaren måste agera. 

I nedanstående modell ges en förenklad bild av förvaltarens informationskedja. 

 

Figur 1: Informationskedjan (egen modell) 
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5.2 Ekonomiskt beslutsfattande 

Förvaltare av svenska aktiefonder anser sig enligt vår studie vara bättre investerare 

än genomsnittet. Wärneryd (2001) menar att det är vanligt att personer har en 

övertro på sig själva, speciellt inom områden som de anser sig kunna och när det 

gäller beslut som fattas ofta. Att fondförvaltare blir självsäkra i sin roll och ser sig 

som bättre investerare än genomsnittet, är alltså helt i linje med Wärneryds (2001) 

teori. Självsäkerheten ökar ju mer information förvaltaren innehar och eftersom 

förvaltarna närmast ständigt söker information torde självsäkerheten vara stor.  

Den ”allt eller inget” filosofi, att antingen investera mycket eller väldigt lite, som vi 

funnit tendenser till i vår studie bekräftar Wärneryds (2001) teorier om hög- 

respektive låg aktivitet på börsen. Investerare som agerar på en marknad med 

övertro och optimism ska enligt denna teori handla mer och ta större risker, vilket 

även påvisats i vår studie. Förvaltare av svenska aktiefonder gör fler och större 

affärer och är mer riskbenägna i en positiv marknad och vice versa. Dessa skiftningar 

har i studien visat sig bero på svängningar mellan optimism och pessimism på 

marknaden, vilket smittar av sig på förvaltarna. Om flertalet förvaltare är starkt 

optimistiska och handlar därefter kan beteendet leda till finansiella bubblor som i sin 

tur leder till lägre effektivitet på marknaden genom felaktig prissättning av aktier. Ur 

ekonomisk teoretisk synvinkel kan det inte ses som rationellt att investera i redan 

övervärderade aktier. Däremot nyttomaximerar förvaltaren genom att handla så 

eftersom det går att dra nytta av en fortsatt värdestegring, vilket i förlängningen 

gynnar både fondandelsägarna och förvaltaren.  

Beträffande riskaversion är det tydligt att förvaltare av svenska aktiefonder närmar 

sig sitt referensindex i sämre tider och minskar risktagandet medan det i bättre tider 

tas större ”bet”. Däremot kan det inte påstås att förvaltarna generellt tar extra stor 

risk efter förluster för att snabbt ”komma tillbaka”. Att ta större risk i bättre tider 

och mindre i sämre hänger delvis ihop med föregående stycke om 

optimism/pessimism och tyder på ett icke-rationellt handlande. Det är för 



Rationalitet och psykologi i investeringsprocessen 

 

 55 

förvaltaren en tillfredsställande strategi snarare än den teoretiskt sett optimala, 

vilket styrker Simons (1976) kritik mot Economic man. 

Dispositionseffekten har i studien visat sig vara påtaglig och förvaltare av svenska 

aktiefonder söker således stolthet genom att realisera vinster och undviker ånger 

genom att dra sig för att realisera förlustaktier i tron att dessa ska rekylera tillbaka 

till ursprungspriset. Enligt Camerer (1997) är detta ett icke lönsamt och icke-

rationellt beteende som vi anser befinner sig långt ifrån modellen kring Economic 

man. Det är icke rationellt eftersom förfarandet innebär att förvaltaren inte 

nyttomaximerar och agerar enligt plan utan istället handlar känslomässigt. Det har 

dessutom i tidigare studier (Camerer 1997) visat sig vara icke-lönsamt då 

vinnaraktier historiskt sett stiger mer än förlustaktier.  

Ovanstående egenskaper har betydande inverkan på hur förvaltaren agerar. De är 

viktiga att beakta eftersom de visar att förvaltaren inte alltid agerar finansteoretiskt 

rationellt vilket förkastar teorin om Economic man.  

 

Figur 2: Fondförvaltaregenskaper (egen modell) 
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5.3 Flockbeteende 

I vår studie har vi funnit att sökande efter på marknaden förekommande trender är 

ett mycket viktigt analysverktyg. Då många respondenter även talade om Sverige 

som en liten marknad har vi tolkat begreppet ”trend” som ett slags flockbeteende. 

Nedan förklaras varför vi har tolkat begreppet på detta sätt. 

Den negativa klang som innefattas i begreppet flockbeteende/herding och som även 

är en anledning till att fenomenet är dåligt belyst på de stora fondbolagen är delvis 

oförtjänt av flera anledningar. Förvaltarens primära uppgift är att tjäna pengar åt 

sina kunder, investerarna. Genom att analysera och hitta trender viktar förvaltaren 

upp de aktier som han anser har störst potential till värdeökning. Utbud och 

efterfrågan styr aktiekurser och endast de aktier som har större köp- än säljorder 

kommer att stiga i värde varför samtliga aktörer på börsen är beroende av andra 

investerare för att se värdet på sina tillgångar stiga. Det ter sig därför naturligt att 

förvaltaren medvetet eller omedvetet söker investera i aktier eller bolag som har 

visat på egenskaper som han anser vara goda men som han också tror att 

marknaden uppskattar. Att förvaltaren själv anser att en aktie är undervärderad eller 

att aktiekursen har potential att stiga får inte värdepappret att öka i värde, det är 

marknadens, eller flera investerares bedömningar och investeringar som skapar 

värdeökningen. Därför är det i en förvaltares arbete mycket viktigt, vilket också har 

framkommit i denna studie, att hitta trender på marknaden och alltså förstå vilka 

sektorer som överviktas hos andra investerare. Investeringsbeteendet att söka 

trender kan, eftersom förvaltarens investeringsbeslut enligt vår empiri alltid bygger 

på en fundamental aktie- och makroanalys, i en normal marknadssituation anses 

rationellt. I en annan marknadssituation, till exempel med kraftigt stigande kurser 

utan någon stark fundamental underliggande grund och där fundamental aktieanalys 

blir mindre viktigt, kan samma beteende ses som finansteoretiskt irrationellt. 

Beteendet är dock fortfarande i linje med förvaltarens arbetsuppgifter att maximera 

sina kunders avkastning 
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Beteendet hos den enskilda förvaltaren kan med hjälp av ovanstående argument 

anses vara någorlunda rationellt medan gruppens (alla aktiva förvaltare av svenska 

aktiefonder) beteende kan anses vara irrationellt och liknas vid ett flockbeteende. 

Dessa tankar skulle också bekräfta de i referensramen beskrivna teorier som 

Devenow & Welch (1996) har utformat angående rationella kontra icke rationella 

flockbeteenden. I det icke-rationella flockbeteendet följer investerarna varandra 

blint och profiterar från gruppens beteende medan investeraren i ett rationellt 

flockbeteende tar del av all tillgänglig information inför ett investeringsbeslut och 

fattar därefter ett optimerat beslut. Den senare beskrivningen kommer betydligt 

närmare det som vi i undersökningen kommit i kontakt med.    

Vi har funnit att de många högutbildade respondenter som intervjuats agerar på ett 

likartat sätt på viss typ av information, exempelvis fundamental bolagsfakta eller 

konjunkturrapporter. Eftersom flera förvaltare reagerar på ett likartat sätt samtidigt 

uppstår en typ av flockbeteende. Flockbeteendet kan i så fall grunda sig på att 

förvaltare, med liknande utbildning och arbetsuppgifter, sållar ut och uppskattar 

samma indikatorer ur den information som bearbetas. Detta agerande behandlas i 

tidigare studier bland annat av Bikhchandani & Sharma (2000). De kallar fenomenet 

att investerare reagerar likadant på information oberoende av varandra för falskt 

flockbeteende och menar att investerarens individuella beteende kan anses vara 

oavsiktligt. Resultatet av denna typ av flockbeteende ser precis likadant ut som ett 

sant/avsiktligt flockbeteende (ett beteende där individuella investerare medvetet 

följer varandras investeringar) vid en kvantitativ undersökning av marknaden, men 

skiljer sig väsentligt från det sistnämnda vad gäller förvaltarens enskilda agerande 

eftersom ett falskt/oavsiktligt flockbeteende inte kräver ett aktivt val. Det är endast i 

det sanna/avsiktliga flockbeteendet som förvaltaren kan anses handla icke rationellt. 

En rent kvantitativ undersökning skulle alltså inte kunna fånga upp och särskilja ett 

falskt/oavsiktligt flockbeteende, som vi har upptäckt, från ett sant/avsiktligt dito. 

Förvaltare av svenska aktiefonder kan alltså sägas agera på ett sätt som liknar ett 

rationellt och falskt flockbeteende. De agerar, enligt Wermers (1999) teori, i grupp 
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på grund av att de erhåller korrelerad privat information samtidigt. Nedanstående 

figur visar var på en tänkt karta över flockbeteende förvaltare av svenska aktiefonder 

befinner sig. 

 

Figur 3: Flockbeteende hos förvaltare av svenska aktiefonder (egen modell) 

 

Hirshleifer och Teoh skriver i en artikel från 2001 om incitament till att ”följa 

flocken”. Författarna menar att den speciella skicklighet som vissa förvaltare har 

kanske ligger i att utnyttja flockbeteende och andra anomalier hos irrationella 

investerare och lägger fram flera tidigare forskningsresultat som visar på att 

institutionella investerare är en källa till positiv seriekorrelerad avkastning. 

Hirshleifer och Teoh (2001) skriver även om svårigheten med att mäta flockbeteende 

och menar att externa faktorer kan påverka investerare att investera på liknande 

sätt oberoende av varandra. Tendensen att förvaltare av svenska aktiefonder 

försöker utnyttja anomalier sprungna ur irrationella investerares handlande 

stämmer delvis in på vår respondentgrupp. Det har i studien framkommit att många 

förvaltare utnyttjar både kalendereffekter och den stora volatilitet som marknaden 

uppvisar i sina investeringsbeslut. Enligt Shleifer (2000) skulle detta stärka 

effektiviteten på marknaden eftersom förvaltarna i detta fall kan ses som 
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vinstmaximerande arbitragörer som delvis eliminerar anomaliernas prispåverkan. Vi 

har i studien också funnit bevis för att förvaltarnas reaktion på externa faktorer och 

agerandet därefter i stor utsträckning liknar varandra. Marknadssentimentet spelar 

in och gör att förvaltares investeringsbeslut följer varandra. 

 

5.4 Vikt av analysverktyg i olika marknadssituationer 

Under våra intervjuer har det framkommit att verktygen som används för analys av 

information inför ett investeringsbeslut är olika viktiga beroende på 

marknadssituation. Dessa resultat har sammanställts i nedanstående figur. Att söka 

efter trender, som vi har tolkat som en typ av flockbeteende, är mycket viktigt i en 

stigande marknad, viktigt i en sjunkande marknad och mindre viktigt i en normal 

marknadssituation. När flera investerare söker efter den på marknaden 

förekommande trenden kan denna trend komma att stärkas. Om detta beteende går 

att applicera även på andra investerare än de vi undersökt kan det till viss del 

bekräfta Nofsingers (2007) teori om spekulativa bubblor och förklara varför detta 

fenomen med jämna mellanrum förekommer samt varför fundamental analys i en 

sådan situation verkar vara underordnad den allmänna trenden. Vår studie visar 

dessutom att förvaltare påverkas av sinnesstämningen på marknaden. Det betyder 

att det på en stigande marknad förekommer vad Wärneryd (2001) kallar för 

optimism vilket ytterligare skulle späda på tendensen att marknaden i en sådan 

situation rör sig mot en bubbla.  

Vidare visar nedanstående figur att makroanalys är mycket viktig i en marknad med 

sjunkande priser, viktig i en normal marknad och mindre viktig i en marknad med 

stigande priser. Det har i vår studie framkommit att makrofaktorer förstärker de på 

aktiemarknaden förekommande effekterna hos den rådande konjunkturen. I en 

lågkonjunktur kan ogynnsamma makrofaktorer därför förstärka redan negativa 

effekter och värdet på förvaltarens innehav sjunker. Det gäller att i en sådan 

marknadssituation även se på trender och hitta mer konjunkturokänsliga bolag. 
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I en normal marknadssituation är fundamental aktieanalys det viktigaste verktyget 

och det har också beskrivits som det enskilt viktigaste av de undersökta 

analysverktygen. Investeringar görs sällan i någon typ av marknadssituation utan att 

en fundamental aktieanalys först genomförs vilket leder till konklusionen att de allra 

flesta investeringsbeslut ur detta hänseende torde vara relativt välgrundade.  

 

Figur 4: Vikt av analysverktyg vid investeringsbeslut i olika marknadssituationer (egen modell) 

 

5.5 Sammanfattning 

Informationen som förvaltarna tar del av skiljer sig inte nämnvärt mellan 

respondenterna. Istället är det vid bearbetningen av informationen som förvaltarna 

skiljer sig åt och den individuella skickligheten visar sig. EMH tar inte hänsyn till att 

information tolkas och används på olika sätt utan utgår istället från en helt rationell 

investerare. Det undersökta beteendet faller snarare inom ramen för teorin om 

Administrative man. För att sålla bland information och för att komma till ett 

investeringsbeslut gör förvaltaren förenklingar av den information som finns till 

hands. När informationen behandlas måste förvaltaren ta många olika faktorer i 

beräkning, bland annat psykologiska faktorer, noise, samt makro-, bransch- och 

aktieanalys.  
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När informationen bearbetas och analyseras används flera analysverktyg vilka skiljer 

sig åt i betydelse beroende på marknadssituation. De olika analyserna leder fram till 

investeringsbeslutet. Här har tydliga tecken på icke rationellt handlande kunnat 

skönjas. Vi har sett tendenser till övertro på sin egen förmåga, hur 

marknadssituationen påverkar investeringsbeslutet, en tydlig dispositionseffekt, 

riskaversion samt hur trender styr investeringsbeslut. 

Vi har också analyserat flockbeteende bland förvaltare och funnit stöd för ett 

falskt/oavsiktligt och delvis rationellt sådant.  
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6 Slutsats 

 

 

6.1 Investeringsprocessen 
 

 

Figur 5: Investeringsprocessen (egen modell) 

 

Psykologiska faktorer i investeringsbeslut 

De modeller och analyser som framkommit i studien bör utan undantag ses som 

förenklingar av verkligheten. Studien har syftat till att försöka kartlägga en eventuell 

mänsklig faktor i ett investeringsbeslut, det vill säga en faktor som inte får plats i 

traditionella finansiella teorier och modeller om rationellt beslutsfattande. Det 

investeringsbeslut som vi har undersökt är inte ett beslut utan en process där 

investeraren påverkas av flera faktorer i varje steg. I investeringsprocessen genomför 
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förvaltaren alltid en makro- och en branschanalys följt av en aktieanalys där 

värdepappret väljs ut. Detta stäms av mot fondens risknivå och portföljstrategi. 

Därefter genomförs investeringen och slutligen övervakas och utvärderas den. I figur 

5 beskrivs vilka psykologiska faktorer som påverkar investeraren i vilken del av en 

tänkt investeringsprocess. Vikten av de olika analysverktygen, och därmed också av 

de olika stegen i investeringsprocessen, varierar beroende på marknadssituation. 

Påtagligheten hos de psykologiska faktorer som är förknippade med respektive steg i 

investeringsprocessen ändras därför med marknadssituationen. Förvaltarna tar 

således hänsyn till de psykologiska faktorerna genom att viktningen av de olika 

analysverktygen ändras beroende på marknadssituation (se figur 4). Genomgående 

för de psykologiska faktorerna, eftersom de påverkar investeringsprocessen, är att 

de tillsammans sänker förvaltarens grad av rationalitet i investeringsbeslutet.  

 

Flockbeteende 

Det falska flockbeteende som vi i studien funnit på den svenska aktiemarknaden kan 

också sägas vara någorlunda rationellt sett ur den enskilda förvaltarens synvinkel. 

Att beteendet kan kallas för falskt flockbeteende grundar sig i att investerarna i stor 

utsträckning reagerar liknande på information oberoende av varandra. 

Rationaliteten ligger i att förvaltarna tar del av en stor mängd information och gör 

analyser på makro-, bransch- och aktienivå innan ett investeringsbeslut fattas. 

Fenomenet på marknaden, det vill säga alla investerares ”rationella flockbeteende”, 

kan däremot sägas vara en marknadsanomali och är därför i allra högsta grad ett 

tecken på irrationalitet och ineffektivitet på den svenska aktiemarknaden. 

Fenomenet har tidigare undersökts kvantitativt varför skillnader mellan falskt- och 

sant samt rationellt- och icke rationellt flockbeteende inte framkommit med samma 

tydlighet. Det rationella och falska flockbeteende som i våra undersökningar visat sig 

förekomma bland förvaltare av svenska aktiefonder betyder inte att hela 

investeringsprocessen är rationell.  
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Rationalitet i investeringsbeslut och grad av marknadseffektivitet 

Enligt vår studie kan den svenska aktiemarknaden ses som knappt halvstarkt effektiv 

på lång sikt och mindre effektiv på kort sikt. Det något irrationella 

investeringsbeteende som vi funnit stöd för i denna studie underbygger att 

marknaden inte kan anses helt effektiv. Vi har funnit att de allra flesta investerare på 

den svenska aktiemarknaden utnyttjar arbitragemöjligheter i felprissättningar som 

uppkommer i samband med spekulativa bubblor och kalendereffekter men att de 

endast i det senare fallet hjälper till att eliminera felprissättningen. I exemplet med 

spekulativa bubblor spär investerarna snarare på anomalin ytterligare genom att 

köpa, snarare än sälja, övervärderade tillgångar. Denna anomali, som bevisligen 

förekommer på den svenska aktiemarknaden, visar på en effektivitet som inte 

speglar fundamentala värderingar, varför marknaden i en sådan situation inte kan 

anses halvstarkt effektiv. I fallet med kalendereffekter har vi sett att arbitragörerna, i 

detta fall förvaltarna, utnyttjar och delvis eliminerar irrationella investerares 

prispåverkan. Detta skulle tyda på att marknaden i så fall kan anses halvstarkt 

effektiv. Investeraren handlar sålunda rationellt med avseende på de fundamentala 

analyser baserade på en stor mängd tillgänglig information som görs inför ett 

investeringsbeslut. Samtidigt är de irrationella inslagen i investeringsbeteendet 

tydliga vad gäller de psykologiska faktorerna som påverkar förvaltaren under 

investeringsprocessen.   

Vi har i studien skrivit om den snedvridning av verkligheten som kan uppstå när 

forskare utelämnar mänskligt beteende och oförutsedda händelser ur finansiella 

modeller. I teorin fungerar detta förfaringssätt men i praktiken bör, för att få en 

rättvisande riskbild, dessa faktorer vägas in i den totala bedömningen. Problemet är 

att modeller och beskrivningar av mänskligt irrationellt beteende inte går att 

tillämpa på finansiella modeller av den anledningen att de är just irrationella och 

därför inte ständigt återkommande.  
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6.2 Förslag till fortsatta studier  

Denna undersökning är helt och hållet kvalitativ. Flera av de undersökta och på den 

svenska aktiemarknaden funna fenomenen torde gå att finna bevis för även 

kvantitativt. Hur marknadssentimentet påverkar investeringsbeslutet och i så fall i 

vilken utsträckning, är ett fenomen som kan gå att undersöka på detta vis. 

Mätningar av flockbeteende med hjälp av Hwang och Salmons (2004) modell, som 

bortser från makro- och fundamentala faktorer, kunde vara intressant att jämföra 

med det flockbeteende som vi funnit på den svenska aktiemarknaden. Om utfallet 

från en sådan undersökning skulle bekräfta det beteende som vi funnit i denna 

studie skulle det hjälpa till att kunna generalisera beteendet över nationsgränser. 

Hwang och Salmon har tidigare funnit klara bevis för att förvaltare agerar i flock i 

både bull- och bearmarknader. 
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8 Bilagor 

 

 

8.1 Begreppslista 
 

Aktiefond 

Fond som investerar till minst 75 procent i aktier, resterande 25 procent kan 

placeras i exempelvis räntebärande värdepapper. Fonden ska innehålla minst 16 

olika aktier.  

Aktiv/passiv förvaltning 

Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren aktivt väljer investeringsobjekt utifrån 

fondens investeringsstrategi. Förvaltaren gör många affärer varför fonden har hög 

omsättningshastighet. Passiv förvaltning innebär att fonden ska efterlika ett 

referensindex, därför eftersträvas en sammansättning av aktier som viktmässigt ska 

motsvara detta index. 

Anomali 

Något som avviker mot ett normalläge eller en allmänt accepterad teori, till exempel 

kalendereffekter, spekulativa bubblor etcetera. 

Bearmarknad/baisse 

Marknadssituation som utmärks av kraftigt sjunkande aktiekurser. 

Blankoförsäljning/blankning 

Blankning innebär att sälja lånade aktier som vid ett senare tillfälle köps tillbaks, till 

ett förhoppningsvis lägre pris, vilket genererar vinst. 

Bullmarknad/hausse 

Marknadssituation som utmärks av kraftigt stigande aktiekurser, oftast under stor 

omsättning. 
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dot.com-bolag 

Internetbaserade bolag, ofta nystartade, som i samband med internets utbredning 

under IT-bubblan på 1990-talet blev populära att investera i. Därmed drevs dess 

värderingar upp utan att det egentligen fanns någon fundamental grund. 

Bolagsnamnen slutade ofta med ”.com”. 

EMH 

Effektiva marknadshypotesen menar att priset på en tillgång återspeglar all 

tillgänglig information varför inga överavkastningar kan åstadkommas. Förutsätter 

ett stort antal rationella, vinstmaximerande aktörer på marknaden som samtliga har 

tillgång till all tillgänglig information i stort sett gratis och som alla konkurrerar med 

varandra. EMH ligger till grund för flera ekonomiska teorier samt modeller 

Flaggning 

Skyldighet att som ägare i ett noterat bolag rapportera till Finansinspektionen och 

aktiebolaget om förändringar i ägarandelar vid vissa tröskelvärden. 

Flockbeteende 

Ett beteendemönster som korrelerar mellan individer. Flockbeteende innebär ett 

beteende där individer följer andra individers val, medvetet eller omedvetet, och 

därigenom agerar som en grupp. 

Fundamental analys 

Analysmetod där företags finansiella information (till exempel vinster och tillgångar) 

analyseras för att hitta ”undervärderade” aktier. 

IPO 

Initial public offering eller börsintroduktion. 

Kalendereffekt 

Anomali som härrör från en viss tidsperiod eller säsong snarare än från 

underliggande fundamentala förändringar. 
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Makrofaktorer 

Faktorer som inte endast gäller på mikronivå utan även på makronivå, exempelvis 

konjunkturrapporter, arbetslöshetsstatistik, ränteförändringar, inflation etcetera. 

Marknadssentiment 

Sinnesstämning på marknaden. Marknadsstämningen kan präglas av optimism, tro 

på värdestegring, pessimism etcetera. 

Nyttomaximering 

Begrepp som uttrycker en antagen strävan hos människan att inom ramen för de 

medel hon disponerar uppnå största möjliga nytta. 

P/E-tal 

Price over earnings. Kvottal där aktiepriset per aktie ställs i förhållande till vinst per 

aktie. P/E=5 betyder att bolaget av marknaden är värderat till fem gånger företagets 

vinst. Hög kvot innebär hög värdering av aktien. 

Portföljvalsteori 

Teorier kring hur balansen mellan risk och avkastning i en portfölj bör se ut. 

Rating 

Betyg på en fond utifrån på förhand fastställda kriterier. Sätts exempelvis av 

fondinformatören Morningstar. 

Rationalitet 

Att maximera sin nytta och försöka uppnå på förhand uppsatta specifika mål till en 

så låg kostnad som möjligt 

Teknisk analys 

Studerande av historiska aktiekurser i ett försök att förutspå framtida aktiekurser. 

Tracking error 

Avvikelse mot index. Högre tracking error innebär högre risktagande. 
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Venture capitalists 

Riskkapitalister som investerar i växande företag med hög tillväxtpotential. 

Volatilitet 

Volatilitet innebär hur mycket ett instruments kurs rör sig upp och ner mot sitt eget 

genomsnitt. 

Över-/underavkastning 

Avkastning som är större respektive mindre än avkastningen hos jämförelseindex.  
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8.2 OMX Stockholm 30 Index 2008-08-01 – 2009-03-31 

 

 

Figur 6: OMX Stockholm 30 Index 2008-08-01 - 2009-03-31 (källa Nasdaq OMX) 

 

8.3 Statistik över internetanvändning (2003-2008) 

 

 

Figur 7: Statistik över internetanvändning (källa SCB) 
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8.4 Intervjubrev 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter från ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet som skriver 

vår magisteruppsats under våren 2009. Uppsatsen skrivs inom ämnet Behavioural 

Finance på den svenska aktiemarknaden. Vi vill gärna träffa dig, i egenskap av 

fondförvaltare av en svensk aktiefond, för en kortare intervju. 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på om, och i så fall i vilken utsträckning, psykologiska 

faktorer spelar in vid fondförvaltning.  Därför skulle vi, om det är möjligt, vilja träffa 

dig personligen för att genomföra en ca halvtimmeslång intervju. Resultatet av 

intervjun kommer att, vid önskemål, behandlas helt anonymt samt förhoppningsvis 

vara av värde även för dig/er. Skulle det inte passa med en intervju på plats så skulle 

vi uppskatta om det kunde ske på annat vis, exempelvis via e-post eller telefon. 

 

Vi kommer att befinna oss i Stockholm under vecka 11 (9-13 mars) och vår 

förhoppning är att kunna genomföra en intervju då. Om vi får önska träffas vi helst 

under senare delen av veckan men du får gärna komma med ett eget förslag på en 

tid som passar dig under dessa datum. Ett utkast av vårt intervjuunderlag kommer 

också att finnas tillgängligt inför intervjun. 

 

Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du kan hjälpa oss genom att låta 

oss genomföra denna intervju. 

 

Men vänlig hälsning, 

 

Anton Kramar      &      Magnus Wiedel 

anton.kramar@gmail.com magnus.wiedel@gmail.com 

mailto:anton.kramar@gmail.com
mailto:magnus.wiedel@gmail.com
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8.5 Intervjufrågor 
 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Linköpings universitet   
Magisteruppsats vårterminen 2009    
Anton Kramar & Magnus Wiedel 
 
 

 

Intervjufrågor 

Hej, 

Tack för att du hjälper oss med vår uppsats genom att ställa upp på en intervju. 
Nedan presenteras de frågor som vi avser ställa under vårt möte. 

Har du några synpunkter eller funderingar inför intervjun så hör gärna av dig! 

 

Vänligen, 

 

Anton Kramar & Magnus Wiedel 

 

 

 

 

Anonymitet 

 Möjlighet till fullständig anonymitet ges om så önskas. 

Studiens syfte 

 Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur, och i vilken 
utsträckning, förvaltare av svenska aktiefonder tar hänsyn till psykologiska 
faktorer vid investeringsbeslut. Ett viktigt delsyfte är även att undersöka om 
vikten av dessa faktorer ändras i olika marknadssituationer. 
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Inledning 

1. Berätta kort om dig själv. Hur gammal är du? Vad har du för studiebakgrund? 
Hur länge har du jobbat med fondförvaltning?  

 

2. Hur många aktier ingår i dagsläget i fondportföljen? 

 

3. Vilka faktorer (fundamental/teknisk aktieanalys, portföljvalsteori eller 
psykologiska faktorer) lägger du/ni mest vikt vid inför ett investeringsbeslut? 
Skiljer sig detta åt under en bull/bear marknad? 

 
  
EMH 

4. Vad anser du om den effektiva marknadshypotesen? Finns det plats för 
fundamental analys i alla marknadssituationer (bull- resp. bearmarknad)? 
Vilka marknadsimperfektioner anser du att det finns? 

 
 
Herding 

5. Anser du att flockbeteenden mellan förvaltare av svenska aktiefonder 
förekommer? På vilket sätt? 

 

6. Hur ser du på bubblor, t.ex. IT-bubblan i slutet av 90- talet? Kan detta 
fenomen gynna dig i din yrkesroll?  

 
 

7. Hur påverkas du om dina branschkollegor plötsligt börjar sälja av en aktie 
som du redan äger? Varför? Beror det på vem det är som säljer?  

 

8. Finns det ett egenvärde i att handla som sina branschkollegor, för att inte 
prestera sämre än dem? Varför/varför inte? 

 
 

9. Utvärderas och kompenseras du i förhållande till hur du presterat i 
jämförelse med ett referensindex? I så fall, hur ser det (referensindexet) ut, 
och hur hanterar du din portfölj i förhållande till det? Liknar din portfölj ditt 
referensindex?  
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Ekonomiskt beslutsfattande 

10. Anser du dig själv vara en bättre investerare än genomsnittet? Varför/varför 
inte? 

 

11. Tror du att du i ditt arbete påverkas av sinnesstämningen i din omgivning och 
i så fall hur?  

 

12. Enligt studier tenderar förvaltare vara mer riskaverta efter att ha förlorat 
mycket pengar. Stämmer detta på dig? Är det lättare att ta större risk efter 
stora vinster? Kan det hända att du tar extra risk efter en stor förlust för att 
snabbt ”komma tillbaka”? 

 

13. Anser du att det är svårare att sälja en aktie som har förlorat 20 % i värde än 
en aktie som har ökat 20 % i värde? Varför? 

 

Informationshantering 

14. Varifrån hämtar du i huvudsak finansiell information?  

 

15. I vilken omfattning söker du finansiell information?  

 

16. Hur ställer du dig till påståendet att mer information leder till mer lönsamma 
investeringsbeslut?  

 

17. Vilken typ av nyhetshändelser påverkar dig som investerare mest och varför? 
(Uppköp, konjunkturrapporter, krig etc.)  

 

18. Gör du ibland förenklingar av verkligheten, eller sätter du dig in i varje enskilt 
investeringsbeslut från grunden?  

 

19. Hur snabbt reagerar du på bolagsinformation respektive generell finansiell 
information? Är du försiktig vad det gäller att ändra dina placeringar?  
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Feedback 

20. Vi hoppas på att kunna få lite feedback. Är det något i intervjuunderlaget som 
vi bör ändra på? Saknas något? Känns frågorna relevanta? 

 


