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Sammanfattning

Isaac Newton lär en gång ha yttrat följande när han förlorade 20 000 pund på aktier; ”jag kan 
beräkna himlakroppars rörelser men inte folks galenskaper”. Ett uttalande som säger en hel del 
om svårigheten med att investera i aktier, men som också gör detta till ett intressant område att 
studera. Denna studie började dock mer som en tanke på i vilken utsträckning institutionella 
placerare arbetar enligt de metoder som finansieringsteorin erbjuder. Vår känsla var, efter att ha 
studerat  finansiering,  att  många  av  de  antaganden  som  ligger  bakom  traditionella 
finansieringsteorier och modeller gäller under alltför allmängiltiga förhållanden, vilket kan göra 
det svårt att applicera dem i praktiska sammanhang. Efter en litteraturgenomgång fann vi också 
en brist på, och därmed också ett behov av, empiriska studier som undersöker hur investerare 
arbetar. Fokus i denna studie ligger därför på att undersöka hur fondförvaltare arbetar för att 
fattar investeringsbeslut. Genom att intervjua aktörer på värdepappersmarknader, hoppas vi få 
en inblick i och förståelse för hur en specifik typ av institutionella organisationer arbetar fram 
sina  investeringsbeslut.  Syftet  är  således  att  beskriva  interna  processer  för  analys  och 
beslutsfattande för fondförvaltare, samt att undersöka huruvida och i sådana fall vilka aspekt 
utöver traditionell finansieringsteori som beaktas i dessa processer. Några intressanta slutsatser 
vi kunde urskilja var att fondförvaltarnas i överraskande stor utsträckning fokuserade på mjuka 
faktorer  och  privat  information  i  värderingsprocessen,  samt  att  processen  runt  säljbeslut 
involverar en större del abstraktion jämfört med processen runt ett köpbeslut.   



Abstract 

Isaac Newton, after loosing 20 000 pounds, supposedly once said; ”I can calculate the 
movements of the celestial bodies, but i can not foresee peoples insanities”. This statement says 
something about the difficulties of investing in shares, but at the same time it reveals something 
about what makes this area of research interesting. This study though, started more as a reaction 
to the description of institutional investor’s ways of working that the traditional finance 
research offers. After studying finance we were a bit skeptical to some of the assumption that 
the traditional finance research build there theories and models on, because they seem hard to 
apply in practice. After a literature review of this field of research we also found a further need 
for studies that concentrate on the practical area of institutional investment and the investors in 
this field of praxis. The focus of this study is therefore fund managers and their ways of 
working. Through interviews with the actors on the security investment markets we hope to get 
an increasing insight and understanding about the ways these particular institutional 
organizations work to make there investment decisions. The purpose of this study thus is to 
describe the internal processes for analysis and decision making for fund managers. We also 
aim to investigate whether and in such case which aspects, beyond those considered bye the 
traditional finance theories, which are considered in these processes. Some of the interesting 
conclusions that we were able to distinguish were that fund manager’s to a surprisingly great 
extent focused on non-quantifiable factors in there work and that non-public information were 
very important. We were also surprised to find that the process surrounding decisions to sell a 
share, compare to the decision to buy, involved a greater deal of abstraction.                  
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1 INLEDNING

Isaac Newton lär en gång ha yttrat följande när han förlorade 20 000 pund på aktier; ”jag kan 
beräkna himlakroppars rörelser men inte folks galenskaper” (Wärneryd, 2004, s 1). Även om 
Newton inte främst är känd för sina aktiekunskaper, säger ändå detta citat ganska mycket om 
svårigheten med aktiehandel. Att placera pengar i värdepapper handlar i mångt och mycket om 
att förutse en framtida ekonomisk utveckling, alltså att bedöma vilka, och i så fall hur olika 
faktorer  kan  påverka  ett  värdepappers  pris  i  framtiden.  Karl  Erik  Wärneryd  (2001,  s  73) 
beskriver hur en del av denna process kan se ut i sin bok Stock-Market Psychology på följande 
sätt;

There are no real hard facts about the future, only good and bad guesses. One interpretation of 
uncertainty is that there is no certain knowledge about the future, only more or less well-founded 
guesses, which can be called expectations. All decisions and acts are based on expectations that 
are to a varying degree based on earlier facts and guesses. 

Att detta område rönt mycket intresse inom finansieringsforskningen är kanske inte så konstigt, 
eftersom möjligheten  att  systematiskt  förutspå  en  akties  utveckling  skulle  innebära  enorm 
ekonomisk vinning för den som klarar detta. Werner de Bondt (1998, s 833) påminner oss om 
att så länge det funnits värdepappersmarknader, har det också funnits investerare som försökt 
förutspå trender och vändningar i aktiepriser. En av de första spekulationsbubblorna som finns 
dokumenterad är tulpanbubblan som skedde i 1630-talets Holland (Shiller, 2005, s 85) Aktier är 
dock inte bara intressant som investeringsform för privatpersoner som drömmer som det stora 
klippet. Aktiehandeln har också ett allmänintresse bortom det som ägs av dem som i privat syfte 
placerar i fonder eller själva handlar med aktier, då även mycket av Sveriges välfärd och sociala 
skyddsnät bygger på att pengar förvaltas och avkastas i olika fonder. Kakabadse, Kakabadse 
och Lake (2007, s 103) skriver att trots den monumentala inverkan som finansiella institutioner 
har på ett lands ekonomi, har endast ett fåtal studier fokuserat på att undersöka hur investerare 
arbetar.  I  juni 2007 ägde värdepappersfonder 11,3 % av det  totala  marknadsvärdet  i  aktier 
noterade på svenska marknadsplatser enligt Statistiska Centralbyrån. Detta är den enskilt största 
andelen bland de finansiella företagen, och kommer inte långt efter hushållen som är störst på 
14 % (SCB, 2007).

Tankarna på denna studie  startade dock inte  främst  på grund av någon av de ovanstående 
anledningarna. Det var mer av eget intresse som vi ställde oss frågande till om institutionella 
placerare verkligen arbetar enligt de metoder som finansieringsteorin erbjuder. Vår känsla var, 
efter att ha studerat finansiering, att många av de antaganden som ligger bakom dessa teorier 
och  modeller  gäller  under  alltför  allmängiltiga  förhållanden,  vilket  kan  göra  det  svårt  att 
applicera dem i praktiska sammanhang. Denna studie är därför utformad, precis som Kakabadse 
et al (2007) antyder att det finns ett behov av, för att undersöka hur investerare arbetar.  När allt 
kommer omkring skulle det inte existera några prisskillnader i värdepapper, om inte människor 
hade olika uppfattningar om dess värde. Oavsett vilka hjälpmedel man har som börsaktör, är det 
också ändå i slutänden en människa som fattar köp- eller säljbeslutet. 
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1.1 Processen bakom värdepappershandel  

Efter en litteraturgenomgång av finansieringsforskningen i stort,  har vi också identifierat ett 
behov av att studera investerare och de organisationer de arbetar i på ett lite annat sätt än vad 
som traditionellt är vanligt inom finansieringsforskningen. Nicklas Hellman (2000, s 1) lyfter i 
sin doktorsavhandling fram Johansson och Östmans (1995) forskning som ett bevis på detta 
behov. Dessa två menar att även om det bedrivits en omfattande forskning om aktiemarknaden 
under senare år, finns det inte mycket forskning som fokuserar på hur verkligheten ser ut vad 
det gäller aktörerna på aktiemarknaden. De menar att det råder en slags idealistisk bild runt 
forskningen av investerare och deras agerande på aktiemarknader, och att det därför behövs mer 
forskning som fokuserar  på hur verkligheten ser ut.  Hellman (2001)  studerade därför i  sin 
fallstudie hur olika svenska institutionella investerare arbetar. Ett angreppssätt som inte antagits 
särskilt ofta är att genom empirisk forskning skaffa sig en insikt i hur Fondbolag agerar på 
aktiemarknaderna,  och då även som en förlängning av detta nå insikt  i  hur aktiemarknader 
fungerar. Hellman (2000, s 9) skriver:

Empirical research at the disaggregated level focuses on individuals (private investors, financial 
analysts of different kinds, portfolio managers). Only a few studies have looked specifically at 
institutional investor organisations.

John Holland (2006) har i ett senare försök, också genom empiriska studier, undersökt hur 40 
fondförvaltare i Storbritannien går tillväga i sitt arbete med att välja aktier. Där han fokuserat på 
vilken typ av information som används av dessa fondförvaltare, och hur den används i olika 
situationer. 

Det är  svårt  att  komma ifrån det  faktum att  det  är  människor som ligger  bakom köp- och 
säljbesluten på en aktiemarknad, även om i princip alla institutionella placerare använder sig av 
någon typ av modell i beslutsprocessen. Likafullt krävs det en individuell påverkan från den 
som använder modellen, exempelvis måste den input som krävs för att modellen skall kunna 
användas samlas in och ett visst omdöme måste utövas för att avgöra vilken input som skall tas 
med. Dessutom måste också de råd som genereras ur en modell värderas och vägas mot andra 
modellråd och annan information innan ett beslut kan fattas. Det är dock långt ifrån bara den 
mänskliga faktorn som är avgörande vid värdepappershandel för denna typ av placerare. Även 
de  organisationer  som  institutionella  investerare  arbetar  i,  påverkar  besluten  genom  att 
exempelvis  ange  regler  för  hur  detta  arbete  skall  utföras.  Därför  känns  det  intressant  att 
undersöka hur processen runt detta beslutsfattande ser ut. Kakabadse et al (2007, s 104) skriver:

Although  investment  dealers  play  a  significant  role  in  determing  enterprise  capitalization, 
surprisingly little  is  known about  their  ways of  working.  A review of  the financial  services 
literature  indicates  a  strong  focus  on  understanding  investment  decision  making  with  little 
attention given to the characteristics of investment dealers and their employing organisations. 

Fokus i denna studie ligger på att undersöka hur fondförvaltare och de organisationer de arbetar 
i skapar mening av sin omvärld för att fattar dessa beslut. Genom att intervjua dessa aktörer på 
värdepappersmarknader,  hoppas vi få en inblick i  och förståelse för hur en specifik typ av 
institutionella  organisationer  arbetar  fram  sina  investeringsbeslut.  Vi  anser  det  möjligt  att 
genom att studera individen också studera organisationen eftersom de institutionella placerare 
vi ämnar intervjua arbetar inom de ramar och det regelverk som organisationen satt upp, vilket 
gör att de blir  färgade av organisationen de verkar i.  Detta betyder att även om vi studerar 
enskilda individer, ger detta också en bild av hur organisationen i sig fungerar. 
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1.2 Den traditionella finansieringsforskningen

Nedan  följer  en  kort  beskrivning  av  hur  traditionella  finansieringsteorier-  och  modeller  är 
uppbyggda, detta ställs även i kontrast till annan forskning inom ekonomiområdet. För att förstå 
inriktningen för denna studie, kan det också vara bra att först i grova drag få en insikt i hur 
traditionella finansieringsteorier är uppbyggda.  

Det finns olika metoder för att inom finansieringsområdet försöka nå klarhet i hur finansiella 
marknader  fungerar,  försök  till  detta  har  bland  annat  gjorts  genom att  samla  in  historisk 
ekonomisk  data  eller  simulera  portföljer.  Jay  Ritter  (2003,  s  2)  skriver  att  traditionell 
finansieringsforskning  är  ett  paradigm  som  använder  sig  av  Von  Neumann-Morgensterns 
förväntade nyttoteori1 för att studera finansiella marknader. Kakabadse et al (2007, s 104) har 
också identifierat denna trend inom finansieringsfältet. De konstaterar att:

In order to better understand investment decision processes,  academics and practitioners  alike 
have embarked on lengthy and often complex journeys utilizing secondary data for purposes of 
building mathematically  intensive models and in dissecting the human vortex,  with this later 
area of examination termed behavioural  finance.  However,  the validity of secondary data has 
been questioned. 

Wärneryd (2004, s 14-15) går steget längre och ifrågasätter även riktigheten i det han ser som 
den traditionella finansieringsteorins sätt att beskriva investerare. Han menar att den gängse 
bilden  av  den  enskilde  investeraren  stipulerar  att  denne  är  och  måste  vara  ständigt  aktiv. 
Han/hon bör hela tiden samla information om investeringsalternativ och fatta beslut om att köpa 
eller inte köpa. Detta skall ske på rationella grunder och kalkylerna skall givetvis göras utan 
påverkan  av  känslor.  Barberis  och  Thaler  skriver  också  de  att  det  traditionella 
finansieringsparadigmet försöker att förstå finansiella marknader genom att använda modeller 
där ”aktörerna” antas vara rationella. Rationaliteten ges här två betydelser, den första anger att 
när ny information tas emot förväntas aktörerna på marknaden att omvärdera sin uppfattning i 
enlighet med Bayes lag. Den andra betydelsen återfinns i att aktörer fattar beslut, givet sin tro, 
som är normativt acceptabla på så sätt att de är överensstämmande med Savage’s tankar om 
subjektivt  accepterad nytta (Subjective Expected Utility)2.  Bayes sats,  konstaterar Wärneryd 
(2001, s 15), är en klassisk sannolikhetsformel som har en central plats i finansiell teori. Denna 
sats  används  för  att  tilldela  sannolikheter  till  enskilda  händelser.  Sannolikheter  som sedan 
används för att förutspå hur enskilda individer kommer att agera i en given situation. Enskilda 
individer anses alltså i traditionella finansieringskretsar vara såkallade bayesians, detta innebär 
att de förväntas omvärdera sannolikheterna för en enskild händelse varje gång de nås av ny 
information om densamma. Wärneryd (2001, s 17) påpekar dock att ett flertal tester visar att 
enskilda individer inte alls agerar i enlighet med vad detta teorem förutspår. Wärneryd får stöd i 
detta  påstående av Jay Ritter  (2003,  s  19)  som menar  att  människor  i  allmänhet  är  dåliga 
Bayesians. Wärneryd (2001, s 17) skriver vidare att tester visar att människor har en tendens att 

1 John von Neumann och Oskar Morgenstern observerade att utbytesprocesserna som tar plats i företagsvärden 
kan i mångt och mycket liknas vid spelteori. De noterade att i livets spel såväl som i sociala spel, är deltagarna 
ofta tvungna att välja mellan alternativ som endast  kan representeras av sannolikheter i motsättning till at ge 
säkra utfall. Om deltagarna kan arrangera olika alternativ i ordning efter preferens, är det då möjligt att tilldela 
varje alternativ ett värde eller numerisk nyttja, som representerar deltagarens grad av preferens för ett alternativ.  
(Copeland, 1999, s 103) 
2Subjektiv  förväntat  nyttomaximering  är  en  teori  vilket  stipulerar  att  en  agent  väljer  ett  sätt  att  agera  i 
överensstämmande med maximering av en förväntat nyttofunktion. Denna i sin tur beror på agentens agerande 
och  miljöfaktorer  och  där  förväntningar  rörande  miljöfaktorer  bildas  genom  att  baseras  på 
sannolikhetsfunktioner. (Zambrano, 2001, s 262-263)
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endast reagera på den nya information de ställs inför, medan de tenderar att bortse från tidigare 
information. När en individ har skaffat sig en uppfattning om exempelvis en aktie, och den 
information  man tagit  del  av och tolkat  indikerar  att  aktien inte har  någon större  framtida 
potential,  visar  det  sig  att  man inte  är  lika  kallt  beräknande som Bayes  sats  antyder.  När 
individen senare nås av ny information om aktie som exempelvis är positiv, visar studier att vi 
då som individer tenderar att omvärdera bilden vi har av aktien enbart på denna information. 
Med  andra  ord  visar  det  sig  att  människor  har  en  tendens  att  bortse  från  den  tidigare 
informationen. Teoremet antyder att enskilda individer i en liknande situation kommer att göra 
en helhetsbedömning, där man väger in alla fakta, medan verkligheten tyder på att människor 
påverkas mer av ny information än den man tagit del av sedan tidigare.

Det  traditionella  ramverket  är  enkelt  och  därför  appellerande,  om  prediktioner  från  detta 
ramverk  gick  att  bekräfta  med  data  vore  det  därför  tillfredställande.  Efter  åratal  av 
ansträngningar  har  det  tyvärr  blivit  uppenbart  att  grundläggande fakta om den aggregerade 
aktiemarknaden, ett tvärsnitt av den genomsnittliga avkastningen och aktörernas individuella 
beteende rörande handlande inte är lätt att förstå med detta ramverk.(Barberis och Thaler 2003, 
s  1053)  I  sin  artikel:  Har  aktiebörsen  känslor?  En  ekonomisk  psykologisk  betraktelse, 
ifrågasätter  alltså  Wärneryd  (2004,  s  28)  riktigheten  i  det  han  ser  som  den  traditionella 
finansieringsteorins sätt att beskriva investerare. Han (2004, s 15) menar också att denna gängse 
bild  av  hur  investerare  skall  och  bör  agera  har  lett  till  att  speciellt  män  i  många  fall 
underpresterat i sitt placerande. Både empiriska studier och simulerade tester, framhäver han, 
visar att män många gånger når sämre resultat än kvinnor på grund av att de försöker leva upp 
till bilden av att investerare skall vara ständigt aktiva och handlingskraftiga. De Bondt (1998, s 
831) ger Wärneryd stöd i sitt påstående att den bild som traditionella finansieringsteorier målar 
upp av investerare inte överensstämmer med verkligheten:

For at least 40 years, psychologists have amassed evidence that ”economic man-is very unlike 
real  man”  and  that  reason-for  now,  defined  by  the  principles  that  underlie  expected  utility 
theory,  Bayesian learning, and rational  expectations-is not  an adequate basis for a descriptive 
theory of decision making. 

En av 2007 års nobelpristagare i ekonomi, Erik Maskin, framhäver också en önskan om en 
breddning av ekonomernas forskningsfält. Maskin konstaterar att ekonomisk teori i dagsläget 
kan förklara åtskilligt, men han säger också att de förenklingar som måste göras avslöjar brister. 
(Schück,  2007)  Precis  som Wärneryd med flera  menar han att  i  verkligheten fungerar  inte 
människor så rationellt som i modellerna.  

I  motsats  till  ovanstående  har  dock  traditionella  finansieringsteorier-  och  modeller  genom 
omfattande  empiriska  tester  visat  sig  fungera  under  de  förhållanden  som  modellernas 
antaganden och definitioner konstituerar. Inom finansieringsområdet används till exempel olika 
prissättningsmodeller för att bestämma värdet på aktier, men även andra värdepapper, och en av 
de mest kända är den såkallade Capital  Asset Pricing Modell.  Denna modell  som populärt 
förkortas till CAPM, beskrivs av Elton, Gruber, Brown och Goetzemann (2007, s 284-85) enligt 
följande.  Modellen  är  byggd  för  att  skapa  den  optimala  värdepappersportföljen  givet  den 
risknivå placeraren vill ha. Grundmodellen utvecklades av Sharp, Litner och Mossin oberoende 
av varandra. Den bygger på en rad antaganden för att minska komplexiteten i den verklighet 
den är tänkt att beskriva, några av dessa antaganden ser dock annorlunda ut i vidareutvecklingar 
av grundmodellen. Vi har dock valt att redogöra för grundmodellen, då vi inte har för avsikt att 
testa dess trovärdighet i empirin, utan endast använder den som ett exempel på hur traditionell 
finansiell  forskning  kan  se  ut.  Författarna  till  boken  fångar  grundtanken  med  modellens 
antaganden i följande citat:
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The real  world  is sufficiently  complex  that  to understand  it  and  construct  models  of  how it 
works, one must assume away those complexities that are thought to have only a small (or no) 
effect  on  its  behaviour.  As  the  physicist  builds  models  of  the  movement  of  matter  in  a 
frictionless environment, the economists builds models where there are no institutional frictions 
to the movements of stock prices. (Elton et al 2007, s 284)

Precis som många andra finansieringsteorier och modeller bygger CAPM på en rad antaganden 
vilket vi även kan kalla förenklingar av verkliga förhållanden. Elton et al (2007, s 285) varnar 
också för att många av dessa antaganden kan komma att uppfattas som orealistiska. Vidare 
skriver de att det är uppenbart att dessa antaganden inte håller i verkligheten lika lite som att 
fysikerns friktionslösa miljö existerar. Flanegin och Rudds (2005, s 28) är dock av en lite annan 
uppfattning än Elton et al och de uttrycker ett behov för alternativa forskningsmetoder inom 
finansieringsfältet;

The academic finance professions must wake up and realize that investing is no longer driven 
solely by fundamental and statistical analysis. While as a profession we believe in and teach the 
fundamental investment subjects such as CAPM and EHM, we also realize the need to examine 
the 80% of the variability of stock returns not explained by the fundamentals.      

   
Elton et al (2007, s 298) är dock inte helt oeniga i detta påstående vilket märks i konstaterandet 
att  även  om  grundmodellen  för  CAPM  fångar  variationen  i  avkastning  för  värdepapper, 
förklarar det uppenbarligen inte enskilda investerares beteende. Dessa skillnader anses dock 
generellt sett i de traditionella finansieringsteorierna inte ha någon inverkan på den aggregerade 
marknaden. Detta underbygger också behovet att angripa vissa problem ur en annan vinkel. Vår 
fokus  i  denna  studie  är  att  studera  hur  den  praktiska  delen  av  värdepappersvärdering  och 
investering ser ut för en specifik grupp institutionella investerare. Det är själva processen runt 
detta arbete som ligger i fokus, vilket vi hoppas och tror skall visa hur detta arbete kan se ut i en 
specifik bransch. Robert Shiller fångar på ett bra sätt essensen i denna studie i följande citat: det 
finns  inget  alternativ  till  mänsklig  bedömning  för  att  förstå  mänskligt  beteende.(Wärneryd 
2001, s 49)

1.3 Frågeställning

Hur ser processen ut rörande en fondförvaltares arbete med värdepappersvärdering?

1.4 Syfte

Syftet är att beskriva interna processer för analys och beslutsfattande hos fondförvaltare, samt 
att undersöka huruvida och i sådana fall vilka aspekter utöver sådant som återfinns i traditionell 
finansieringsteori som beaktas. 
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Denna empiriska studie är baserad på fallstudier av fem fondbolag och en storbank. Intervjuer 
har genomförts med fem fondförvaltare och en analytiker (banken).  Detta kapitel beskriver hur 
dessa  intervjuer  genomfördes,  men  även  andra  undersökningsproblem  så  som  hur 
undersökningsföretagen  valdes  samt  hur  data  analyserades.  Avsnittet  är  också  tänkt  att  ge 
läsaren en inblick i hur vi har resonerat i viktiga undersökningsfrågor, för att på detta sätt ge en 
större giltighet till undersökningens resultat. 

2. 1 Metodologiskt perspektiv

Syftet med en metod är att den skall ge forskarna en arbetsmetod att följa under sin studie. Samt 
att det resultat som förhoppningsvis nås i studien också skall kunna tillskrivas någon form av 
trovärdighet i och med att forskarna följt denna arbetsmetod.
Alvesson och Sköldberg (1994, s 11) skriver:

En ståndpunkt är att först skall problemet bestämmas, sedan metoden. Viktigt är dock att notera 
att  forskningsproblem  inte  kan  bestämmas  fritt  från  epistemologiska  och  teoretiska 
utgångspunkter.  Vad som utgör  ett  intressant  och  hanterbart  forskningsproblem är  avhängigt 
forskarens  grundläggande  ställningstaganden  i  metodfrågor  i  vid  mening.  Rimligare  än  ett 
ensidigt  dominansförhållande  i  relation  mellan  metod  (och  teoretiska  överväganden  i 
metodfrågor)  å  ena  sidan  och  problem å andra  sidan  är  ett  ömsesidigt  påverkansförhållande 
mellan dessa.

Yin (2003, s 20) skriver att varje typ av empirisk forskning har en implicit, om inte explicit, 
forskningsuppbyggnad. Denna uppbyggnad, i dess mest elementära mening, sammankopplar på 
ett  logiskt  sätt  empirisk data med studiens initiala  forskningsfråga och då således  även till 
slutsatserna. Forskningsstrategin är således en logisk plan för att nå från en punkt till en annan, 
vilket även inkluderar samlandet och analysen av data. Denna strategi skall även medverka till 
att  motivera  och  argumentera  varför  forskaren  valt  en  viss  inriktning  på  undersökningen. 
Motiveringen skall enligt Saunders (2003, s 90) alltid vara grundad i forskningsfrågor och mål 
för undersökningen. Eikeseth och Svartdal (2007, s 247) går dock ett steg längre. De menar att 
eftersom valet  av metod är  ett  beteende i  sig,  måste detta val analyseras  med hjälp av en 
beteendevetenskap. Problemet är att det finns ett flertal olika inriktningar inom detta område, 
och eftersom dessa kommer fram till divergerande svar om vad som är rätt metod blir detta 
omöjligt. På så sätt menar de att det egentligen inte finns något rätt sätt att skaffa sig kunskap 
på. Det som kan kritiseras är om forskarna inte håller sig inom ramarna för den metod de valt. I 
bästa fall kan man enligt Eikeseth och Svartdal som kritiker argumentera för varför man inte 
anser att valet av en viss metod passar undersökningen, medan de som gjort undersökningen då 
såldes har möjligheten att argumentera för sitt val. Eikeseth och Svartdals ståndpunkt innebär, 
vilken vi  har  tagit  fasta  på,  att  så länge  som vi  följer  den metod vi  föresatt  oss  att  följa, 
upprätthåller vi validitet  i  undersökningen. Holme och Solvang (1997, s 94-95) skriver att i 
kvantitativa studier är forskaren; 

särskilt upptagen av hur representativ den information man har är, om man verkligen har mätt 
det man avsett att mäta och att den information man samlat in är pålitlig. Detta har inte samma 
centrala plats i en kvalitativ undersökning. För de första är syftet med kvalitativa studier att man 
skall  få  en  bättre  förståelse  av  vissa  faktorer  och  då  kommer  inte  den  statistiska 
representativiteten i fokus. Det är praktiskt omöjligt att förena detta med ett djupgående studium 
av personers upplevelser och medvetenhet av sig själva. Vad man vill är att få tag i enheter som 
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man utifrån vissa underliggande sociala förhållanden räknar med kan ge en mer nyanserad bild 
av den företeelse man studerar. […] Problem att få giltig (valid) information är i princip mycket 
mindre i sådana undersökningar än i kvantitativa studier. 

2.2 Forskningsfilosofi

Yanow och Schwartz-Shea (2006, s 267) presenterar i sitt arbete Wittgensteins (1953) tankar 
om att  mänsklig  tolkning bygger,  medvetet  eller  omedvetet,  på insamlandet  av existerande 
kulturella influenser vilka används för att forma specifika tankemönster. Wittgenstein menar att 
även om tolkningen sker i det privata utan någon samrådan med andra individer i samhället, är 
tolkningen ändå starkt påverkad av de samhälleliga influenserna eftersom dessa används för att 
forma våra tankar. Yanow och Schwartz-Shea (2006, s 267) presenterar även på samma tema 
Shotters (1993) idéer om att våra tankar och tolkningar inte bara är sprungna ur det social 
sammanhang som individerna i ett samhälle delar, utan de begränsas också i sin potential av den 
kontext  som de vuxit  fram ur.  De är  enligt  Shotter  oreducerbart  resultatet  av konversation 
individer emellan. Alvesson och Sköldberg (1994, s 7) instämmer i ovanstående resonemang 
och menar att data/fakta är resultatet av tolkningar och konstruktioner, alltså att det krävs att 
forskaren  använder  sina  sinnesintryck  för  att  dessa  data/fakta  skall  bli  begriplig  och 
meningsfulla. Ovanstående resonemang ligger i linje med den kunskapssyn vi som forskare har. 
Vi gör inte något anspråk på att vi kan uppehålla någon typ av objektiv hållning till det som 
skall studeras. Med detta menar vi objektivitet i den meningen att kunskap tar sin utgångspunkt 
i den kontext vi lever i, och då alltså är sprungen ur denna kontext. Vi anser oss vara subjektiva 
i  Alvesson  och  Sköldbergs  mening  att  kunskapen  tar  sin  utgångspunkt  i  subjektets  eget 
medvetande, det vill säga att den kunskap som framkommer i denna undersökning är starkt 
präglad av de individer som förmedlar och tolkar den. De val och den utgångspunkt vi tar som 
forskare, grundar sig i de normer och värderingar vi fått från vår bakgrund och den miljö vi 
lever och verkar i. I ljuset av att all forskning i någon form är normativ spelar det trots allt inte 
någon roll inom vilket forskningsområde vi arbetar, för till sist kommer vi trots allt till en punkt 
där vi grundar vår tolkning på förutsättningar av normativ karaktär. Holme och Solvang (1997, 
s 30) framhåller också det som ytterst viktigt att vi som forskare är medvetna om och accepterar 
detta faktum, annars riskerar vi att göra stora felbedömningar i vårt arbete. Detta faktum säger 
de  gäller  alla  vetenskaper  men  i  varierande  grad,  skillnaden  ligger  i  att  inom  vissa 
forskningsområden blir normerna inte lika avgörande för studien. Vi som forskare kan bara i 
begränsad utsträckning, i det hänseendet att oavsett vilken kunskapssyn vi anser oss ha, själva 
förstå hur vi färgar den kunskap vi genererar.  Då blir  det  också per automatik omöjligt  att 
komma i närheten av att helt förstå hur vi påverkar den kunskapsgenererande processen. Det vi 
kan göra är att så långt som möjligt redogöra för våra tankar och vårt handlande. På det sättet 
kan vi ge läsaren en inblick i arbetsprocessen, något som är centralt då det ändå i slutänden är 
upp till läsaren att bedöma rimligheten i vårt undersökningsresultat, medan vi själva endast kan 
försöka motivera de val vi gjort.

2.3 Forskningsansats 

Vanligtvis  talar  forskare om två angreppssätt  när det gäller  forskningsansats, den deduktiva 
respektive den induktiva metoden där den förstnämnda står för bevisandets och den sistnämnda 
för upptäckandets väg. Ambitionen i denna studie är att, genom att studera de interna processer 
för analys och beslutsfattande som fondförvaltare använder sig av, få en inblick i och förståelse 
för hur dessa aktörer arbetar fram sina investeringsbeslut. Vilken metod är då bäst lämpad för 
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detta ändamål? Vi har funnit att det är alltför sällan man inom finansieringsforskningen går till 
individen i form av den professionella placeraren för att förstå och förklara olika fenomen som 
rör aktier och värdepapper, däremot finns det omfattande forskning rörande privata placerare. 
För att förstå och kartlägga hur processen kring värdepappersplacering kan se ut, är det i vissa 
fall nödvändigt att studera dessa proffs för att nå en djupare insikt i hur arbetet ser ut. Eftersom 
det i slutänden är människor som fattar besluten, baserat  på de fakta som olika teorier  och 
modeller  ger,  och att  det  även är  människor  som tar  fram den input  som används i  dessa 
modeller, känns detta som ett logiskt vägval för oss. Som vi tidigare konstaterat existerar det 
inte i någon större omfattning empiriska studier inom just detta område, samtidigt som det till 
stor del också saknas tillfredställande teori rörande denna typ av studier. Det som kan likna teori 
i en traditionell mening i detta arbete, är den genomgång av existerande forskning som gjorts i 
inledningen  av  forskningsarbetet.  Vi  ser  det  dock  som  essentiellt  att  genomföra  denna 
forskningsgenomgång eftersom vi  behövde undersöka hur aktuellt  och intressant  det  tänkta 
forskningsområdet är. Saunders et al (2003, s 43) skriver;

Knowledge  doesn’t  exist  in  a  vacuum,  and  your  work  only  has  value  in  relation  to  other 
people’s.  Your work and your findings will be significant  only to the extent  that  they’re the 
same as, or different from, other people’s work and findings.  You therefore need to establish 
what has been published in your chosen area and try to identify any other research that might 
currently  be  in  progress.  The  items  you  read  and  write  about  will  enhance  your  subject 
knowledge and help you to clarify your research question (s) further.

Yin  (2003,  s  9)  talar  också  om att  litteraturgenomgången  är  ett  bra  sätt  att  bestämma en 
forskningsfråga som är signifikant för forskningsområdet, samtidigt som du då uppnår en viss 
precision. 

Denna studie  grundar  sig  i  vår  nyfikenhet  rörande  hur  institutionella  investerare  verkligen 
arbetar, eftersom vi var intresserade av att se hur nära teori och praktik ligger. Genom våra 
studier av finansieringsteori har vi en viss förkunskap om teoretiska modeller utan att för den 
delen veta hur dessa tillämpas i praktiken. Alvesson och Sköldberg (1994, s 42) skriver att 
abduktionen liksom induktionen utgår ifrån empiriska fakta, men den avvisar inte helt teoretiska 
föreställningar och ligger därför också närmare deduktionen. Vidare skriver de att analysen av 
empirin, vid användandet av en abduktiv ansats, mycket väl kan kombineras med, eller föregås 
av,  en  genomgång  av  tidigare  teori.  Denna  genomgång  liknar  den  som  vi  gjorde  vid 
genomgången  av  existerande  finansieringsforskning.  Vid  abduktion  skall  dock  denna 
genomgång mer användas som inspirationskälla för att upptäcka mönster som ger förståelse, än 
som i deduktionen mekaniskt appliceras som en generell regel för att förklara enskilda fall av 
intresse.  Forskningsprocessen  vid  abduktion  är  således  utformad  på  så  sätt  att  forskaren 
alternerar mellan (tidigare) teori och empiri,  där båda successivt omtolkas med hjälp av den 
andra.  Det  som skiljer  vårt  arbetssätt  från detta  är  att  vi  inte  initialt  använde teori  för  att 
utveckla  frågor  och  inte  heller  som utgångspunkt  för  vår  analys.  Vi  har  dock efter  att  vi 
kategoriserade empirin tagit in och kopplat teori till detta material. Den litteraturgenomgång 
som vi gjort i denna studie kan många gånger uppfattas av noviser som ett försök att fastställa 
svar på vad som är känt inom ett visst område, detta kunde dock inte vara längre från sanningen 
då  erfarna  forskare  går  igenom  existerande  forskning  för  att  utveckla  vassare  och  mer 
insiktsfulla forskningsfrågor. (Yin 2003, s 9; Saunders et al 2003, s 46) 

2.4 Kvalitativ metod 
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Valet av metod är en debatt som enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s 10) har kantats av en, 
ofta ofruktbar, diskussion huruvida en kvantitativ eller kvalitativ metod är det bästa valet. Den 
generella uppfattningen pekar numera mot att valet av kvantitativ eller kvalitativ metod måste 
sättas  i  relation  till  forskningsproblem  och  objekt.  Holme  och  Solvang  (1997,  s  79)  ser 
kvalitativa ansatser som en ökad möjlighet för att ge en helhetsbild av något fenomen, vilket de 
anser lämpar sig väl för beskrivningar i sociala kontexter. En kvalitativ ansats kan också, anser 
de, möjliggöra för en belysning av problemställningen ur olika synvinklar. Vår avsikt i denna 
studie  ligger  i  linje  med  detta  resonemang  då  vi  har  som  intention  att  undersöka 
finansieringsområdet ur ett mer praktiskt perspektiv. Vi anser att en kvantitativ ansats skulle ge 
undersökningen en alltför  ytlig  bild  av placerarnas  syn på sitt  arbete.  För  att  uppfylla  vår 
föresats, att belysa detta område utifrån investerarnas perspektiv, måste vi ha möjligheten att nå 
en djupare insikt. På så sätt hoppas vi kunna se området ur ett mer oortodoxt perspektiv (för 
finansieringsforskningen), vilket också ger en möjlighet att generera nya idéer. Alvesson och 
Sköldberg (1994, s 10) ifrågasätter de strikt kvantifierade ansatsernas universella användbarhet 
när det gäller samhällsvetenskap. Vi ställer oss också eniga med Alvesson och Empson (2006, s 
5), när de menar att generell kunskap per automatik inte behöver betyda att den är universell. 
Det går  ofta att  dra någon form av lärdom av enskilda fall  utan att  de därav genererar en 
kunskap som passar in på alla likadana eller ens liknande fall. Men det bör ändå vara möjligt att 
nå en generell kunskap i den meningen att den är användbar som förklaring i olika kontext. Vi 
anser därför att en generalisering mellan våra fallföretag är fullt möjligt utan att vi för den delen 
göra anspråk på att den är universell. Alvesson och Sköldberg (1994, s 39-40) skriver också att 
kvalitativa studier ofta beskylls för att inte kunna ge några generella svar, de menar dock att 
detta beror på epistemologiska ståndpunkter. Ifall endast regelbundenheter på ytan räknas är det 
svårt  att  generalisera  utan  att  göra  en  statistik  studie,  eftersom  denna  då  klargör  om  de 
konstaterade  sambanden  uppkommit  av  en  slump  eller  inte.  De  menar  dock  att  i  ett 
kunskapsrealistiskt  perspektiv  som  räknar  med  dolda  mönster  och  tendenser,  vilka  är 
gemensamma och underliggande för  flera  ytfenomen,  är  det  både möjligt  och önskvärt  att 
successivt  utvidga  teorins  empiriska  tillämpningsområde  inom  en  given  domän.  För  att 
summera  hur  detta  resonemang  påverkar  vår  studie  kan  vi  betrakta  Yins  (2003,  s  10) 
ståndpunkt, han anser att vetenskapliga fakta sällan är baserade på enskilda fall utan istället 
baserade på multipla experiment (studier) som upprepats under olika förutsättningar. Med detta 
i  åtanke  kan  denna  studie  betraktas  både  som  ett  led  i  att  empiriskt  undersöka 
finansieringsområdet, där denna typ av studier inte är speciellt vanliga, samtidigt som det är en 
del i att stärka den empiriska forskning som redan existerar. Ytterligare forskning kommer att 
krävas,  och förhoppningsvis utföras,  för att  inom sin tid kunna ge en generell  giltighet  till 
resultaten av denna typ av forskning.      

Holme  och  Solvang  (1997,  s  80)  talar  om  nödvändigheten  av  flexibilitet  i  en  kvalitativ 
undersökning. Enligt dem finns det två huvudanledningar till detta, det måste finnas utrymme 
för att rätta till felaktiga - eller lägga till glömda frågeställningar. Det finns inte heller samma 
tvång som i en kvantitativ undersökning att respondenter utsätts för exakt samma frågor, eller 
att forskaren ställer dem i en på förhand bestämd ordning. Flexibilitet är med andra ord centralt 
i denna undersökningsform. En fördel som de ser med detta är att det ger en bättre och djupare 
förståelse för problemet och frågeställningen, kanske framförallt hos respondenten. Vår avsikt 
var att attackera det valda område med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt, detta val har vi gjort 
då vi anser att detta ger oss den största flexibiliteten. Således ger den då också den största 
möjligheten att få ett uttömmande svar från ett begränsat antal observationer. Vi är här ute efter 
att få en större insikt om hur våra respondenter arbetar och genom detta ge en ökad kunskap om 
vad som ligger bakom fondförvaltares investeringsbeslut, deras interna system för analys och 
beslutsfattande rörande aktier,  kort och gott  hur deras arbete ser ut.  Detta gör en kvalitativ 
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ansats till överlägset det bästa alternativet för vår studie. Saunders et al (2003, s 253) beskriver 
reliabilitet i en kvalitativ studie i följande ordalag; 

One response to the issue of reliability is that the findings derived from using non-standardised 
research methods are not necessarily intended to be repeatable since they reflect reality at the 
time they were collected, in a situation that may be subject to change. The assumption behind 
this type of research is that  the circumstances to be explored are complex and dynamic.  The 
value of using this non-standard approach is derived from the flexibility that  you may use to 
explore the complexity of the topic. Therefore an attempt to ensure that qualitative, non-standard 
research  could  be  replicated  by  other  researchers  would  not  be  realistic  or  feasible  without 
undermining the strength of this type of research. 

Vilket betyder att studien har en hög reliabilitet utan att en efterföljande forskare nödvändigtvis 
kan nå samma resultat som oss. Vi har gett en bild av den verklighet som existerar nu. Syftet 
med denna studie är därför mer utforskande, vi har inte för avsikt att uppsöka och fastställa 
någon slutlig ”sanning” utan fokuserar mer på att försöka nå ny insikt. 

2.5 Forskningsmetodik

Vi har diskuterat fram och tillbaka om en fallstudie är det bästa alternativet för oss givet den 
föresats denna undersökning har. Denna typ av studie är ett bra val för forskaren som vill nå en 
djupare förståelse av den kontext de studerar, vidare är den också utmärkt för att generera svar 
på ”varför” såväl som ”vad” och ”hur” frågor (Saunders et al, 2003, s 93; Yin, 2003, s 7 och 9). 
Vi anser oss här falla i in i bägge dessa kategorier. Tankarna runt vår studie startade med att vi 
ställde oss frågande till  om institutionella placerare verkligen arbetar enligt de metoder som 
finansieringsteorin erbjuder. Vi kände att många antaganden bakom dessa teorier och modeller 
är alltför allmängiltiga, vilket kan göra det svårt att applicera dem i mer praktiska sammanhang. 
Vi  ser  det  dessutom som att  det,  oavsett  vilka  hjälpmedel  man har  som börsaktör,  ändå i 
slutänden är en människa som fattar köp- eller säljbeslutet. Något som betyder att så länge som 
det inte finns någon generellt fulländad teori eller modell som kan vägleda placerarna, kommer 
alltid den mänskliga faktorn att spela in i köp- eller säljbeslutet. Eftersom många professionella 
investerare också arbetar i organisationer där regler och rutiner i mångt och mycket styr detta 
arbete känns det även relevant att studera investeraren i denna kontext. För undersöka detta 
behövde  vi  en  metod  som  kunde  erbjuda  oss  en  lite  djupare  inblick  i  de  institutionella 
investerarnas vardag. 

Vi har även diskuterat  fram och tillbaka vad det är vi undersöker, alltså vad som är själva 
enheten som vi främst inriktar vår undersökning mot. För att kunna göra denna bedömning 
behövde vi definiera vad som är vårt ”fall”. Ett sätt att göra detta är att som Yin (2003, s 22-23) 
poängterar att se på forskningsfrågan, eftersom denna är starkt kopplad till  undersökningens 
analysenhet blir det därför också uppenbart vad som är dess fall. Vi har baserat vår studie på 
intervjuer i sex olika företag, där vi har undersökt hur fondförvaltare arbetar. Då denna studie 
behandlar olika beslut rörande värdepappersplacering i en bestämd organisation (fondbolag), så 
är det just dessa organisationer som är huvudtemat för undersökningen. Vi har fokuserat på hur 
fondförvaltare agerar på aktiemarknader, vad som ligger till grund för de beslut de tar och vilka 
begränsningar som finns. Även om detta är ett av denna studies huvudtema, menar vi dock 
också att besluten i fondbolag är så starkt präglade av sin kontext att vi inte kan göra denna 
undersökning utan att koppla det till organisationen. Mot bakgrund av detta blir det fondbolagen 
denna studies analysenhet. Yin (2003, s 24) sammanfattar detta resonemang bra när han skriver; 

Once the general definition of the case has been established, other clarifications in the unit of 
analysis become important. If the unit of analysis is a small group, for instance, the persons to be 
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included within the group (the immediate topic of the case study) must be distinguished from 
those who are outside it (the context for the case study).

Vi har också valt att endast fokusera på hur investerare i fondbolag arbetar, istället för den mer 
allmängiltiga definitionen som institutionella investerare skulle innebära. 

Yin (2003, s 26) tar också upp en annan viktigt aspekt med undersökningen, han menar också 
att studien med fördel kan likna tidigare studier. Detta beror på att de flesta studier vill kunna 
jämföra sina resultat med tidigare forskning, men den tidigare litteraturen kan även användas 
som en guide för att definiera studiens fall och analysenhet. Vår studie är starkt inspirerad av 
Hellmans studie från 2000 som vi tidigare nämnt. Vi använde denna studie inledningsvis för att 
dels undersöka hur han definierade sin analysenhet, och dels som jämförelse i kombination med 
annan forskning när vi sammanställde och analyserade vårt insamlade material.           

De individer vi intervjuat, anser vi är mycket bra representanter för de organisationer de arbetar 
i. De är alla (utom i ett fall) direkt ansvariga för förvaltningen av en eller flera fonder, flertalet 
är ansvariga för både Sverigefond och hedgefond medan någon bara är ansvarig för en enskild 
fond. Under intervjuerna har det också framkommit att det i flertalet av dessa organisationer ges 
ganska fria händer till medarbetarna, de kan exempelvis själva i stor utsträckning bestämma 
vilken information de vill hämta till sina analyser och hur de gör detta. Dock framkom det att 
vissa bolag styr mycket mera än andra över hur arbetet skall utföras. Några har även möjligheter 
att själva avgöra vilka modeller som används till dessa analyser. Yin (2003, s 13) talar om att 
fallstudien  är  en bra metod när  forskaren anser  att  fenomenet  som skall  studeras  är  starkt 
påverkat av sin kontext, och att det därför inte går, eller att du inte bör, skilja på dessa två för att 
kunna nå ett bra svar. Vi vill argumentera för att så är fallet här också, vi påstår att det finns 
minst tre faktorer som begränsar fondförvaltare i deras arbetssituation, och att detta är viktigt då 
det endast är i ljuset av dessa begränsningar vi kan förstå dessa investerare. För det första är 
denna typ av investerare styrd av de begränsningar som Finansinspektionen satt upp för olika 
typer av fonder, varpå många beslut påverkas av dessa förutsättningar. För det andra är de 
fortfarande starkt påverkade av den organisation de verkar i, även om organisationen ger dig 
utrymme att  arbeta  efter  eget  tyckande är  det  ändå den  som påverkar  genom att  ge  detta 
utrymme. En tredje faktor är dessutom att köp- och säljbesluten är svåra att förstås fristående 
från de individer som fattar dem, oavsett vilka hjälpmedel man har som börsaktör, är det ändå i 
slutänden är en människa som fattar beslutet. Arbetet som fondförvaltare utför kan därför inte, 
menar vi, studeras fristående från vare sig de individer som fattar dem eller de organisationer 
som individerna i en förlängning är representanter av.  Ovanstående resonemang pekar därför 
sammantaget mot att det är fallstudien som är den strategi som bäst passar denna studie.   

2.6 Urvalsområdet

Holme och Solvang (1997, s 101) beskriver urvalet av undersökningsenhet/er som en avgörande 
del av forskningen, får vi som forskare fel personer i vårt urval kan hela studien bli värdelös i 
förhållande  till  studiens  utgångspunkt.  Då  vi  i  denna  studie  valt  att  inrikta  oss  på 
fondbolagsinvesterarnas arbetsmetoder för att fatta köp- och säljbeslut, har vi då implicit valt att 
inte studera privata investerare. Att skilja på institutionella och privata investerare är vanligt 
förekommande inom finansieringsområdet. Institutionella investerare definieras ofta här som 
försäkringsbolag, pensionsfonder, fondbolag och storföretag för att nämna några, medan privata 
investerare  är  precis  som det  låter  privatpersoner.  Hellman  (2000,  s  52)  använder  sig  av 
Hedlund et als (1985) avgränsning där institutionella definieras som förvaltare av andras pengar 
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och  medan  privata  förvaltar  sina  egna.  Vi  har  i  denna  studie  endast  inriktat  oss  mot 
fondförvaltare, med ett undantag för en storbank, vilket ger en ytterligare avsmalning av de två 
grupperna. 

2.6.1 Urval av fallföretag och respondenter

Det föll sig naturligt för denna studie att endast inrikta sig på svenska fondbolag och förvaltare. 
Detta beror inte på att det vore ointressant för studien med en inblick i hur utländska fondbolag 
och förvaltare arbetar, de svenska var dock mer lättillgängliga för oss och vi bedömde att vi 
med detta urval ändå skulle kunna nå den insikt vi var ute efter. Med tanke på den begränsade 
tid och de ekonomiska förutsättningar vi haft föll också utländska investerare ganska naturligt 
bort ur urvalet. Eftersom det kan förekomma skillnader mellan investerarnas sätt att arbeta i 
olika länder, talar det för att det är bra att kartlägga ett lands värdepappersmarknad åt gången 
för att sedan eventuellt göra en jämförelse. Det finns dock ytterligare faktorer som påverkade 
vårt  urval.  Eftersom  placerare  många  gånger  arbetar  fram  egna  metoder  för  analys  och 
prediktion, samt att de utarbetat egna tillvägagångssätt för sina bedömningar, föreligger det en 
viss försiktighet när det gäller att dela med sig av dessa metoder. Kort och gott kan vi säga att 
vissa av de fondbolag vi kontaktade helt enkelt inte ville dela med sig av sina arbetsmetoder, 
varpå de därför avböjde att medverka i studien. Några avböjde dessutom på grund av att de helt 
enkelt inte ansåg sig ha tid att deltaga. Vi valde tio svenska fondbolag från Dagens Industris 
fondtabell,  varav ett även är en svensk storbank. Vi fick möjligheten att intervjua fem rena 
fondbolag samt banken. Att vi valde individer som arbetar på fondbolag berodde på att vi ansåg 
att  vi  då ökade våra  möjligheter  att  få  ett  urval  som hade stor  kunskap om hur  köp-  och 
säljbeslut fattas av institutionella investerare. Holme och Solvang (1997, s 104) skriver också 
att ett sätt att öka informationsinnehållet är att använda sig av intervjupersoner som på goda 
grunder kan antas ha rikligt med kunskap om det område som undersöks. De skriver även att ett 
annat sätt att garantera informationsinnehållet är att ha den största möjliga variationsbredden i 
sitt urval, ett krav som denna studie inte kan sägas uppfylla. När det gäller kvalitativa studier 
söker dock ofta forskaren efter en möjlighet att beskriva ett fenomen genom att centrera studien 
kring lite färre studieobjekt och i gengälld få ett större djup, vilket också har varit vår avsikt. 
Företagen i vårt urval är en relativt homogen grupp där samtliga är svenska, har egna fonder, 
inklusive sverigefonder och hedgefonder samt är listade på de största fondtabellerna i Sverige. 
Vi har även försökt att nå ett större djup genom att de vi intervjuat varit direkt ansvariga för att 
förvalta en eller flera fonder, och där tre av dem också är delägare i fondbolagen och därför har 
en stor insikt i hela verksamheten. Endast en respondent skiljer sig ifrån de övriga då han är 
analytiker  på en storbank och därför  inte,  som de övriga,  själv  placerar  i  värdepapper och 
förvaltar en fond. Han arbetar med att ge ut rekommendationer till bankens kunder, men i detta 
arbete  sammanställer  han  en  fiktiv  portfölj  vilket  gör  att  hans  arbetsmetoder  liknar 
fondförvaltarnas.  Faktum  kvarstår  också  att  forskaren  alltid  måste  göra  någon  form  av 
avvägning var han/hon skall dra gränsen för studiens omfattning, det viktiga blir då att på ett 
rimligt sätt behandla detta material utifrån de begränsningar det har. Ett annat försvar för det 
begränsade urvalet är också att målet för studien inte heller är att nå någon universell kunskap i 
det  hänseende  som vi  tidigare  redogjort  för,  utan  endast  nå  en  djupare  förståelse  för  hur 
institutionella placerare arbetar. 

Hur påverkar då valet av undersökningsföretag studiens utfall? Självklart påverkar det vilket 
resultat vi får av undersökningen att vi valt att studera dessa företag och inte andra. Detta är 
dock alltid en svår avvägning för forskaren. Vi har valt företag som vi visste förvaltade egna 
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fonder för att på så sätt öka möjligheten att de hade utarbetat egna regler och rutiner för hur 
köp- och säljbeslut fattas. Vi gör inte anspråk på att detta material i alla aspekter representerar 
åsikter som den generella massan av förvaltare och investerare har, däremot ser vi det inte för 
omöjligt att den information som kommer fram kan ge en bra uppfattning om hur fondförvaltare 
i Sverige arbetar. Vår avsikt med denna studie är främst att undersöka hur fondförvaltare agerar 
på aktiemarknaden. För att göra detta behövde vi försöka gå till vad vi ser som källan för vårt 
forskningsområde, alltså de fondbolag och de individer som agerar på denna marknad. Vårt 
empiriska  material  har  samlats  in  genom  intervjuer  med  fem  fondförvaltare  och  en 
finansanalytiker. Vi har valt respondenter mot bakgrund av vilka arbetsuppgifter de har. De vi 
intervjuat, som vi tidigare nämnt, är alla (utom i ett fall) direkt ansvariga för förvaltningen av en 
eller flera fonder, flertalet är ansvariga för sverigefonder och hedgefonder medan någon bara är 
ansvarig  för  en  fond.  Faktorer  som  borde  borga  för  att  de  är  bra  representanter  för  de 
organisationer de arbetar i. 

2.7 Datainsamling

2.7.1 Intervjuer

Holme och Solvang (1997, s 100) skriver att när det gäller kvalitativa intervjuer använder man 
sig normalt inte av standardiserade frågeformulär. Detta görs inte för att forskaren vid valet av 
en kvalitativ metod har som mål att fånga respondentens egna synpunkter och erfarenheter utan 
att i för stor utsträckning styra. En viss manual eller handledning om vilka teman som är viktiga 
bör forskaren ändå ha, då detta behövs som vägledning för att alla viktiga områden täcks in 
under intervjun, även om det inte slaviskt behöver följas eftersom detta samtidigt kan hämma 
spontaniteten hos respondenten. Vi anser att om vi skall kunna förstå och tolka hur placerarna 
tänker och resonerar, samt i en förlängning eventuellt kunna nå ny insikt på det område vi berör, 
behövde vi utgå ifrån en begreppsram som innehåller  och behandlar den verklighet som vi 
försöker förstå. Den begreppsram vi använt oss av grundar sig i den tidigare forskning vi tagit 
del av, rörande både empiriska studier och annan forskning inom finansieringsområdet, med 
tonvikt på Nicklas Hellmans studie. Eftersom vi i vår studie utfört intervjuerna på plats har vi 
även  haft  möjligheten  att  förklara  och eventuellt  utveckla  frågor  där  vi  känt  att  ett  vidare 
resonemang kan ge en djupare förståelse. Holme och Solvang (1997, s 99) lyfter också fram 
detta  som en  av  styrkorna  med  en  kvalitativ  ansats.  Här  finns  utrymme för  förtydligande 
eftersom intervjun mera än något annat har formen av ett vanligt samtal. Vilket också betyder 
att forskaren här också utövar den minsta styrningen vad det gäller respondenterna under själva 
intervjusituationen. Holme och Solvang (1997, s 100-101) ser dock att detta ställer stora krav på 
intervjuaren. Den stora flexibiliteten gör att intervjuaren i viss mån måste styra respondenten, 
för att  han/hon skall  få fram någon användbar information ur intervjun.  Men samtidigt  får 
han/hon inte påverka respondenten för mycket, eftersom det minskar eller förstör möjligheten 
att nå intressant information. Yin (2003, s 90) påpekar också att intervjuaren har två viktiga 
saker att tänka på, att täcka in de teman han/hon har i protokollet med olika frågor, samt att 
ställa dessa frågor i konversationsform utan att de är biased. Vi är också medvetna om att den 
individ som svarar på en fråga per automatik läser in någon mening i densamma, det betyder 
däremot inte att de nödvändigtvis läser in samma mening som intervjuaren gör. Det vi menar är 
att samma fråga kan ställas på olika sätt, och kan då också rendera helt eller delvis olika svar. 
Vi påstår dock inte att vi helt kan undvika att påverka de svar vi når, eftersom detta handlar om 
en process där vi förmedlar en bild av något till respondenten. Detta behöver dock inte vara ett 
problem så länge frågorna inte påverkar respondentens svar, som tidigare sagts är det också 
viktigt att styra i en viss grad för att nå en insikt i hur respondenten ser på frågan, vilket ändå får 
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ses som det centrala i detta sammanhang. Saunders et al (2003, s 256) betonar också vikten av 
att  vara  medveten  om hur  forskarens  agerande  och  framtoning kan  påverka  respondenten. 
Forskaren  bör  därför  inte  bara  vara  medveten  om  detta,  utan  även  vara  noggrann  i  sin 
utformning av i första hand intervju frågor och i andra hand vilken intervjumetod man väljer.

2.7.2 Intervjusituationen

En kvalitativ intervju ställer, som vi tidigare nämnt, större krav på den som skall genomföra 
intervjun. Holme och Solvang (1997, s 105) påvisar vikten av att forskaren hela tiden måste 
vara uppmärksam och öppen för att samtalet skall bli otvunget och spontant. Detta är viktigt för 
att kunna skapa en atmosfär där respondenten känner att han/hon kan ge uttryck för sina åsikter 
och  synpunkter.  För  att  skapa  en  avspänd  atmosfär  inledde  vi  varje  intervju  med  några 
avväpnande frågor om yrkeskarriär  och utbildningsbakgrund, samt att  de skulle beskriva en 
vanlig  dag på jobbet.  Vi  informerade också respondenten att  vi  inte  hade för  intention att 
publicera deras namn eller att använda intervjuerna som något officiellt uttalande från de olika 
organisationerna, vilket vissa också ställde som krav för att genomföra intervjun. Vi har inte 
slaviskt  följt  vår  intervjuguide  utan  har  mera  fokuserat  på  att  få  samtalet  att  flyta. 
Intervjuguiden har mest tjänat som en checklista för att kontrollera att vi täckt in alla områden 
vi haft för avsikt att beröra, samt en guide för att inleda diskussioner kring dessa områden. 
Syftet med denna undersökning är att ge en djupare inblick i hur placerare kan resonera kring 
sina köp- och säljbeslut. Med tanke på detta har vi, när vi har sett möjligheten att nå denna 
inblick, varit noga med att låta respondenten slutföra sitt resonemang. Samtidigt har vi försökt 
följa upp detta genom att ställa ytterligare frågor på samma tema, vilket även gett oss ett bättre 
flyt under intervjuerna. Yin (2003, s 89) poängterar också vikten av att intervjun har formen av 
en strukturerad konversation, strömmen av frågor skall därför komma naturligt och flytande och 
inte följa någon rigid tvingande struktur. Vi hade på förhand även läst in oss på de fonder som 
respondenten förvaltade för att på så sätt förmedla ett professionellt intryck, vissa av frågorna 
baserades också på köp- och säljbeslut gjorda i den aktuella fonden. Att vi läste in oss på de 
olika fonderna berodde också på att vi bättre skulle kunna följa resonemang som var baserade 
på beslut rörande fonden, samt att vi då lättare kunde ställa följdfrågor rörande detaljer kring 
investeringsbeslut.  Att  vi  förmedlade  ett  genuint  intresse  genom  att  vara  pålästa  och  väl 
förberedda, gjorde också att respondenterna var mer villiga att föra en djupare diskussion kring 
olika frågor. Att vi försökte att koppla våra frågor till de fonder som respondenten arbetar med 
var också viktigt i ett annat hänseende. Detta gjorde att vi lättare kunde föra en diskussion om 
de frågor  vi  ville  beröra,  samtidigt  som vi  på det  sättet  också ökade sannolikheten för  att 
respondenten skulle  ha en möjlighet  att  svara på frågorna.  Ingen individ i  en professionell 
ställning vill nog riskera att framstå som okunnig, i en diskussion rörande sitt arbete. Samtidigt 
som detta också gör att vi får svar där respondenten verkligen har en insikt att förmedla, risken 
finns annars att en respondent kan svara på en fråga även om han/hon inte är insatt enbart för att 
inte framstå som okunnig. En sak som förvånade oss var att en av respondenterna upprepade 
gånger  kommenterade,  att  vissa  detaljer  i  dennas  arbetssätt  är  inte  var  av  intresse  för  vår 
undersökning. Detta ledde till att han ibland gav svar som han trodde var av intresse, medan vi 
då tvingades styra in honom på det som var intressant för oss. 

I  en  intervjusituation  finns  det  alltid  en  risk  att  respondenterna  medvetet  vill  framställa 
situationen, som i detta fall företaget de arbetar i, i ett bättre ljus. Vår studie fokuserar dock på 
att belysa hur fondbolagen arbetar för att fatta sina köp- och säljbeslut vilket inte innefattar 
någon utvärdering av verksamheten. Detta poängterade vi också vid intervjutillfället, något som 
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därför torde minska risken för denna typ av fel. Någon garanti finns dock inte att respondenten 
inte försöker försköna vissa fakta ändå.  Holme och Solvang (1997, s 126) talar  om detta i 
följande ordalag; 

Källmaterial kan vara av mycket olika kvalitet och karaktär. Men om vi är medvetna om vilka 
begränsningar som finns och om vi ställer ”de rätta frågorna” till materialet, kan vi få en del 
information.

För vår undersökning betyder detta med andra ord att det spelar mindre roll vilken typ av källa 
du som forskare använder, i den meningen att källor skall vara objektiva och oberoende, den 
speglar ändå i någon mening någon annans uppfattning. Så länge forskaren är medveten om 
detta, och således inte använder materialet  på ett otillbörligt  sätt behöver detta inte vara ett 
problem. Med otillbörligt menar vi i detta fall, att man inte skall ta saker ur sitt sammanhang. 
En slutsats från en forskningsrapport bör i begränsad utsträckning användas i en annan kontext, 
utan  att  alla  eventuella  antaganden  och  förenklingar  redovisas  i  samma  kontext.  Då  kan 
åtminstone läsaren själv bedöma om denna slutsats använts felaktigt eller inte. 

2.8 Dataanalys 

Kvalitativ  dataanalys  handlar  om att  tolka  empiriska  observationer.  Grundläggande  i  detta 
analysarbete är att forskaren är systematisk och att han/hon försöker ha en öppen hållning till 
det som skall analyseras. För att uppnå detta antog vi en metod för vår analys som i mångt och 
mycket liknar Hellmans (2000). Vi konstruerade därför i ett försök att vara systematiska, en 
sammanställning av det empiriska materialet i kategorier. Yin (2003, s 111) påpekar också att 
denna kategorisering är en användbar och viktig manipulation av empirin, eftersom den ger en 
form av inledande ordning. Detta kan också vara ett bra sätt att lära känna sitt material, vilket 
Yin menar kan underlätta analysarbetet senare. Detta arbete föregicks också av insamling och 
transkribering av materialet. Vi identifierade ett antal huvudteman under denna arbetsprocess, 
materialet  kategoriserades  därefter  in  i  olika  mindre  grupper,  baserat  på  vilket  område  av 
värdepappersvärdering det berörde. Vi strukturerade upp dessa olika teman genom att delvis 
sammanfatta de delar av respondenternas svar som var lika, medan vi i vissa fall har valt att 
redovisa alla respondenternas resonemang kring en fråga då de antingen skilt  sig åt ganska 
mycket  eller  där  resonemangen  är  intressanta  i  sig.  I  vissa  fall  återkommer  också  samma 
resonemang i flera av de olika indelningarna, detta beror på att olika teman ibland berörs i 
samma  resonemang.  Struktureringen  av  materialet  var  ett  omfattande  arbete,  men  det  var 
nödvändigt för att vi på ett bra sätt skulle kunna koppla tidigare forskning till olika delar av vår 
studie, samtidigt som detta ger en möjlighet till en intressant diskussion av våra studieresultat. 

3 Empiri och diskussion 

Dispositionen i vår empiri- och analysdel är något oortodox. Vi har valt att dela upp resultatet 
av intervjuerna i olika avsnitt utifrån vilken del av värdepappersvärdering de berör, för att sedan 
direkt, var del för sig, analysera och jämföra med tidigare forskning. Detta tror vi skall 
underlätta för läsaren och är viktigt eftersom strukturen i arbetet inte följer den traditionella 
uppdelningen med teori, empiri och analys i olika avsnitt. Vi har valt detta upplägg eftersom det 
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passar vår studies empiriska inriktning där huvudfokus ligger på jämförelse med tidigare 
forskning och teori.    

3.1 Värdepappersvärdering   

I ett av företagen var analysmetoden gemensam för alla medarbetare, där alla använde sig av ett 
egenutformat  analysverktyg.  Detta  företag  använder  sig  även  av  en  stor  databas  vari  all 
information om olika aktier lagras, vilket sedan snabbt kan hämtas fram vid behov. Detta var 
dock ingen genomgående metod bland fallföretagen. I det stora flertalet av de andra bolagen var 
tillvägagångssättet för analys och vilka verktyg som används mera beroende av vad förvaltaren 
känner  sig  bekväm med.  Dock  förekommer  det  även  här  en  del  begränsningar  och  vissa 
rekommendationer från organisationen av vad som skall användas vid analysarbetet. Eftersom 
analysmetoder  och  värdering  av  aktier  är  en  av  de  centrala  aspekterna  med  att  vara 
fondförvaltare, samtidigt som metoderna ser ganska olika ut mellan de olika respondenterna, 
vill vi utförligt redovisa tillvägagångssätten i de olika fallföretagen. Nedan följer olika exempel 
på hur detta arbete kan se ut; 

Vi har ett omfattande analysverktyg som vi själva har utformat. Det består av stora baser där vi 
gör detaljerade prognoser för flera år framåt. Allt detta skall leda till att vi får en motiverad kurs 
på varje bolag. För att kunna ranka alla bolag i slutändan vill man kunna jämföra exempelvis 
Boliden med Hemtex, trots att de inte har något med varandra att göra. Detta är en väldig stor 
del av jobbet, på många ställen har de en analytiker som gör analyserna och portföljförvaltare 
som sätter ihop portföljen, vi är dock allt i ett. Vad vi tappar är en stor specialisering, det är klart 
att om ni talar med någon större aktör än oss kan det vara så att de har en analytiker som bara 
följer läkemedel och någon som bara följer Telecom. Det gör att de blir otroligt duktiga på ett 
område, de har också bredden och kan bättre följa vad som sker utomlands,  det är en enorm 
fördel. I vår modell lägger vi även in resultat och balansräkning och sen gör vi prognoser för 
omsättningstillväxten  och  vilka  marginaler  vi  skall  ha,  vi  kan också  lägga  in till  vilket  pris 
bolaget gör förvärv,  hur sådant påverkar den finansiella ställningen och så vidare.  Sen gör vi 
detaljerade  prognoser  för  5  år  framåt,  och  det  är  klart  att  för  varje  år  som går,  desto  mer 
gissningar eller bedömningar blir det. Efter 5 år har vi uppdelat i några olika perioder innan det 
försvinner i evigheten, där vi i grova drag kan se om bolaget kommer att ha en lönsamhet som är 
normal. De 5 åren är väldigt viktiga för de avgör vilken nivå du hamnar på, det är viktigt om du 
börjar din räkning nedåt utifrån en 2 årig tidshorisont eller en 5 årig. Vi satt just och diskuterade 
en av de största aktörerna på marknaden, deras analytiker säger att de endast gör 2 års prognoser 
och sedan låter de allt därifrån normaliseras. Det tyckte vi kändes väldigt tunt, skall man hitta 
någonting där du får betalt för en position eller ett jobb måste man våga tro någonting utöver en 
2 årig prognos.

En annan respondent fortsätter på den inslagna vägen och beskriver processen med att värdera 
aktier; 

Jag räknar alltid på bolagen och gör en egen värdering, däremot skriver vi inga rapporter eller 
dokumenterar, utan jag gör en viss dokumentation där jag noterar vad jag tycker aktien är värd. 
Det är väldigt bra att hålla sig till det, när jag sedan kommer till frågan om när det är dags att 
sälja, då har man något att hålla sig till. Det är absolut vanligast att använda P/E- tal, det kan 
även  finnas  andra  nyckeltal  som  jag  fastnat  för,  det  kan  vara  direktavkastning  eller  kurs  i 
förhållande till eget kapital, jag använder dock främst P/E- tal och även enterprice value samt 
ibland multipla sådana justerade för skuldsättning.  Det skiljer sig också från bolag till bolag, du 
tittar lite annorlunda på ett snabbväxande företag som H&M, vilka växer omsättningsmässigt 15 
% per år, där tittar jag mer på kassaflödesmodeller. Axfood som har en stabil intjäning, där tittar 
vi på årets intjäning. För de konjunkturkänsliga bolagen får man fundera på vad som ligger i 
konjunkturen, och för fastighetsbolagen får man försöka göra någon slags substansvärdering. Jag 
försöker använda lite olika angreppssätt för olika typer av bolag, men i fallet med Axfood tittar 
jag på vad de kan tjäna i år och vad som är rimligt att betala för det. Det bygger på flera faktorer,  
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exempelvis marknadens utveckling, tar de några marknadsandelar, hur investeringsnivån ser ut 
jämfört med avskrivningarna, jag tar fram ett kassaflöde och jag tittar lite på balansräkningen. 
Man kan se det i tre dimensioner, dels då värderingsuppfattningen som är den viktigaste. Aktien 
handlas i 250 kronor, vi tycker den är värt 275kr, alltså ser vi en 10 % avkastningspotential. Men 
detta är ett rörligt mål eftersom en aktie handlas dagligen. Investeringsbeslut bygger på att vi har 
en högre uppfattning om värdet än vad den handlas till. Axfood är ett väldigt bra case, jag har 
följt det i 8 års tid väldigt regelbundet. Det vi gör på dagarna är att samla in information och 
bearbetar den, läser rapporterna, den publika finansiella informationen, analyser som analytiker 
skriver,  vi träffar bolag och lyssnar  på branschseminarier  med mera.  Den värderingen vi  har 
gjort  av bolaget,  den bygger på olika  faktorer,  finansiella  som intjäningsförmåga,  företagets 
riskkapitalstruktur,  ett  avkastningskrav  och  i  slutänden  vad vi  tycker  bolaget  är  värt.  Så här 
fungerar vår värdering. Tycker vi att aktien har en avkastningspotential på bara 10 % är det inte 
jättehögt, men det är en begränsad risk. Den begränsade risken består exempelvis i att vi anser 
att det finns en låg rörelserisk i deras verksamhet, de har en väldig låg finansiell risk eftersom de 
i stort sett är skuldfria. Fas 3 innebär att vi ser på hur aktien passar in i den totala portföljen. Om 
vi haft 20 livsmedelbolag hade det kanske varit att lägga alla ägg i samma korg, men här passade 
den in i  portföljen.  Om jag hade haft  20 liknande  bolag inom livsmedelsbranschen hade jag 
kanske låtit bli att göra denna investering. Men det finns i princip enbart ett företag, bortsett från 
Haakon Invest,  i Sverige som sysslar med dagligvaruhandel.  Egentligen har jag alltid öronen 
öppna för saker och ting, det kan ju vara något på radion eller vad som helst. Jag kan få input lite 
när som helst. Det viktigaste är den publicerade rapporten från bolagen och sen är det viktigt att 
besluten är en del  av en helhet,  det  är en portfölj  det handlar  om. Där kan man jobba olika 
beroende på vad man har för målsättning eller mandat eller fokus eller kompetens. Det är även 
viktigt  vad  vi  säger  till  kunderna,  det  vi  har  som  profil  här  är  försiktiga,  fundamentala 
aktieinvesteringar  vilket  gör  att  det  här  med  risker  är  viktigare  för  oss  än  för  en  enskild 
privatplacerare. Därför undviker vi ofta branscher i fas, om du tittar på vår småbolagsfond är den 
mer koncentrerad än andra med stora innehav i lågriskaktier. Företagets filosofi skall genomsyra 
alla beslut. När jag började här för 1,5 år sedan var det väldigt viktigt att jag anammade den 
filosofin. 

Samma respondent pratar om att förvalta en hedgefond och eftersom detta skiljer sig en del från 
en vanlig fond kan det även vara intressant för lösaren att vi redovisar hur arbetet ser ut med 
detta; 

Det är intressant, man kan lätt tro att det är samma sak att hitta en köpvärd aktie som att hitta en 
säljvärd. Om något är övervärderat kan det ha varit övervärderat väldigt länge och om något är 
undervärderat kan det ha varit undervärderat länge. Det är en asymmetrisk risk, en aktie kan bara 
gå ned till noll, men den kan gå upp oändligt, om man kortar en aktie har du oändlig förlustrisk, 
men om du har köpt en risk kan den bara gå till noll. Det är det luriga och när jag kortar aktier 
försöker jag hitta något som skall utlösa eller generera nedgång, finns det något specifikt inom 
en inte alltför avlägsen framtid som kan göra att aktien går ned. Det absolut viktigaste är om 
resultatutvecklingen  blev  sämre  än  förväntat,  vilket  innebär  att  jag  måste  hålla  reda  på 
förväntningarna. Då har jag nytta av analytikernas prognoser vilka jag samlar ihop för att få en 
konsensus.  Det  är  analytikernas  konsensus,  sedan  kan  det  finnas  en annan  konsensus  bland 
investerarna och marknaden, det kan jag utnyttja.

En tredje respondent redogör för hur de arbetar i hans fondbolag med värderingsfrågor; 

En viktig faktor  är värderingen av bolaget.  Hur värderas  bolaget  generellt?  Hur värderas  det 
gentemot konkurrenter? Då tittar vi på olika värderingsmetoder. P/E-tal är det mest kända, lättast 
att förstå och lättast att räkna på. Men det finns många varianter på P/E-tal, man kan titta på 
kassaflödet, på marginaler, hur marginaler utvecklas och man kan ta hänsyn till skuldsidan. Vi 
använder ett antal olika typer av värderingsmodeller, oftast kommer de fram till samma sak. Vi 
tittar även på rörelsemarginaler för att se om det är ett tillväxtbolag, om de klarar att bibehålla 
marginalen. Är det ett traditionellt stabilt bolag är det jättebra om de kan bibehålla eller till och 
med öka marginalerna. Sen är det lite olika för olika förvaltare i företaget och olika varianter av 
de här modellerna, vi kan exempelvis titta lite mer på kassaflödet och marginalen i vissa fall. Jag 
försöker  titta  uppifrån  och  ned  och  se  på  förutsättningarna  rent  konjunkturmässigt,  vilka 
branscher  som gynnas  exempelvis  då  den  privata  konsumtionen  är  väldigt  stark.  Är  det  en 
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gynnsam  bransch  måste  vi  välja  ut  vilka  bolag  inom  branschen  som  går  bäst.  Det  var 
fundamentalanalys  och så finns det lite teknisk, framförallt i en sådan marknad som råder nu 
(10/8-07). När marknaden går ned 3,8 % som igår och 2 % idag är vi i en situation där det bara 
är psykologi, fundamentan ligger i bakgrunden. Vad som skall hända de närmaste timmarna eller 
den närmaste natten och dagen, det är bara psykologi. Sedan ser vi också på teman, exempelvis 
miljöinriktning  som  är  väldigt  inne  just  nu.  Det  kan  även  vara  andra  typer  av  teman  som 
infrastruktur.  Jag  har  jobbat  i  många stora  organisationer  och  där  försöker  man fastställa  en 
modell som alla skall använda, Jag tror inte man kan tvinga in alla i de här modellapparaterna, 
men det är likväl en modell vi pratar om och teori är en sak, men verkligheten kan ibland vara 
annorlunda. Men vi försöker, och framförallt jag försöker att lansera de modeller jag tycker är 
bäst, men jag försöker att inte tvinga de andra att använda dem. Vi kan komma fram till lite olika 
resultat och jag har lärt mig genom åren att det jag har kommit fram till inte alltid är rätt, det kan 
lika gärna vara dem som har mer fingertoppskänsla som kommer fram till ett resultat som är 
minst lika bra. 

Ytterligare en respondent beskriver hur de arbetar i Sverigefonden med företagsvärdering och 
olika analyser; 

Jag tror att oavsett hur man väljer att förvalta, måste man ha en edge åt nått håll. Det är nog det  
viktigaste, att man inte bara slätstruket nöjer sig med att ha ungefärligt index. Jag måste dock 
också kunna vara stark nog att bibehålla den stilen. Du skall givetvis inte in absurdum hålla den 
om du  har  fel,  du måste  kunna  säga  att  du har  fel  och  byta  strategi.  Men så  länge  du kan 
motivera det, och har en strategi som är konsekvent över tiden tror jag det är rätt. Vi har valt en 
inriktning som är value baserad, value kan du också approximera med att det normalt är låg-beta 
aktier ungefärligt. I flanka börsperioder som det varit nu är det enklaste att köpa en exakt bull 
alternativt att se vilka aktier som har beta 2 eller mer, har du kört all in på den typen av aktie har 
du haft en mycket bra utveckling. Lågbeta aktier däremot håller normalt sett emot mycket bättre 
i  en  skakig  marknad,  (Ceteris  paribus)  allt  annat  lika,  i  value  exponeringen  får  du  inte 
hävstången  mot  konjunkturen  men du  får  en stabilitet  över  tiden.  Placeringsinriktningen  för 
Sverigefonden är egentligen, det blir fel att säga oändlig, men den är lång. Givet att du har ett 
långsiktigt  case,  har  du  någon  form  av  mentalt,  inte  nödvändigtvis  target  price,  men  du 
omprövar dina positioner helst på en daglig basis. Det gäller då framförallt om det sker någon 
brutal out performance eller under performance i någon aktie. Sen gäller det att vara pragmatisk 
och titta på det specifika fallet. Tanken är att vi skall ägna oss åt buy and hold till vi ser att ett 
non trigger event händer, eller att vi tvingas ompröva på grund av att något makroekonomiskt 
eller  liknande  sker.  Vi  köper  våra  analyser  utifrån.  Vi  har  de  största,  Carnegie,  Enskilda, 
Handelsbanken, Everly, vi har i princip de bästa leverantörerna.  De gör grovgörat, och jag då 
främst, eftersom jag är den analytiskt lagda av oss två, min uppgift blir i mångt och mycket att  
analysera analyserna. Jag är dessutom på tre-fyra företagsluncher i veckan och lyssnar på någon 
VD som drar ett case, det kan vara på Enskilda eller Carnegie exempelvis. Då får jag möjlighet 
att lyssna och ompröva, analytikerna gör dock grovgörat i termer av att skaffa fram materialet. 
Jag kan då, baserat på olika multiplar vi tittar på, tänka att bolag x är billigt och bolag y är dyrt. 
Bolag x tycker jag egentligen borde vara värt si eller så mycket, men vi vill inte låsa in oss i 
något  tvingande  stop  loss.  Relevant  här  är,  vad  som  är  priset  på  aktien  jämfört  med 
konkurrenterna, givet tillväxt, P/E-tal eller om man vill titta på EVE och så vidare. Jag är inte 
låst vid ett statiskt pris på aktien. Vi gör fundamentalanalys  i grunden, jag är väldigt skeptisk till 
teknisk aktieanalys , vi tittar till viss del på teknisk aktieanalys  för hedgefonden, det måste vi 
göra där. Personligen är jag inte intresserad av det och det är inte alls är min grej. Om vi pratar 
Sverigefonden har du ett antal aktier som är, i mångt och mycket index. Aktier som du inte kan 
bortse  ifrån,  utan du måste  ta  ställning  till  dem.  Det  är  exempelvis  Ericsson,  Volvo,  H&M, 
Telia-Sonera.  Vi  har  en  kraftig  undervikt  i  H&M  jämfört  med  index,  tar  vi  en  normal 
Sverigefond   är  kanske  undervikten  1   procentenhet  och  här  har  vi  en  undervikt  på  3 
procentenheter. Det är ett bra bolag men värderingen är inte superlåg. Det finns dock ett antal 
variabler som är intressanta, H&M är ett av de bolag på börsen som de facto tjänat substantiellt 
med pengar på en svagare dollar. Det är väldigt få bolag som gör det, svensk exportindustri får 
jäkligt mycket stryk på grund av den svaga dollarn. Men H&M säljer huvudsakligen, lite slarvigt 
uttryckt, i Europa. De har intäkt i Euro eller kronor och köper upp i dollar i Asien. Det gäller väl 
egentligen alla klädbolag i någon aspekt, de har en omvänd effekt där valutan fungerar som en 
stötdämpare mot en svagare dollar. De är även jäkligt duktiga på att alltid infria förväntningarna, 
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dessutom jobbar de ikapp sin värdering hela tiden. Det vore svårt att ha noll H&M så att säga. Vi 
träffar också analytiker på daglig basis som drar igenom sina bästa case. Vi är dels på luncher 
och träffar företagsledningar, vi träffar analytiker på daglig basis och vi snackar med sales. Sales 
är  inte  lika analytiskt  bevandrade,  de  som kan  casen  bäst  är  självklart  analytikerna,  salesen 
upprepar sedan bara bolagets bästa case. Om det är ett nytt case som en salesperson använder för 
att  rekommenderar  mig  exempelvis  att  köp  Meda,  vilka  jag  inte  kan  mycket  om,  låter  då 
argumenten plausibla vill jag också prata med analyskillen om det här och helst träffa Meda-
chefen på tu man hand. 

Denna respondent skiljer sig ifrån de övriga då han är analytiker på en storbank och därför inte, 
som de övriga, själv placerar i värdepapper och förvaltar en fond. Han arbetar endast med att ge 
ut rekommendationer till bankens kunder. Deras arbetsmetoder kan dock ändå vara intressant 
att  se  då hans arbetsmetoder  både liknar,  och till  viss  del  skiljer  sig  från fondförvaltarnas 
arbetsmetoder eftersom han arbetar med en modellportfölj; 

Vi  har  ungefär  20  bolag  i  modellportföljen  och  den  delas  in  i  olika  sektorer.  Vi  har  helt 
utelämnat  stora  teleoperatörer,  skogsbolag  helt  och  hållet  och  vi  ligger  kraftigt  överviktat  i 
verkstad  och  några  andra.  Vi  har  tidigare  gjort  stora  bets,  men nu  följer  vi  oftast  de  stora 
sektorerna och vi avviker inte för mycket normalt sett för att ge en riskspridning. Vi har som mål 
idag att risken i den här portföljen skall vara ungefär som börsen, då tittar vi på två olika saker; 
Dels tittar vi på beta för portföljen, vilket kanske inte är det bästa måttet för portföljen, det är 
någon form av en indikator, och sen tittar vi på 30 dagars historisk volatilitet för den portfölj vi 
har och jämför den med index. Vi vill att den ligger på ungefär samma nivå som index. Det tror  
vi att är den risknivå som de flesta kunder vill ha. På den korta rekommendationslistan är det 
mellan 5 och 10 aktier, ibland kan den gå ned till noll men i normalfallet är det mellan 5-10 
aktier  i  den.  Där  har  vi  ingen sektorsyn utan i den blir  det  väsentlig  högre  risk.  Vad gäller 
placeringshorisont kan man väl säga att det skall vara minst ett halvår på innehaven i den långa 
portföljen,  det  är utgångspunkten när  man tar  in aktierna,  men så kanske det  inte  alltid blir. 
Medan i den korta listan är det sällan att det blir mer än 3 månader, där kan man väl säga mindre 
än 3 månader.  Hexagon har vi rekommenderat  ungefär ett halvårs tid. Det började med att vi 
plockade in bolaget för att vi hade en nästan för försiktig syn på verkstäderna, men vi ville ha in 
ett bolag med en stark tillväxttakt och där passade Hexagon väl in. Vi tyckte att bolaget trots den 
höga tillväxttakten inte var värderat till någon nämnvärd premie jämfört med övriga sektorn. Då 
talar  vi  om P/E-tal  för  de  kommande  två  åren  ungefär,  det  gjorde  att  vi  tyckte  att  den var 
attraktiv. Sen hängde den inte riktigt med verkstadssektorn ett antal månader, då gjorde vi den 
till vårt enskilt största bolagsbetting i portföljen. Under perioden har vi nu gått från en lite för 
försiktig  inställning  till  verkstad  till  att  bli  väldigt  optimistiska  till  sektorn,  det  gör  ju  inte 
bolagsbettet mindre intressant om vi både har positiv syn på sektorn och det specifika bolaget i 
sektorn. Vi tittar på koncernsiffror för att se vad marknaden tror att P/E-talen är idag. Det kan 
vara direktavkastningen och andra variabler också, olika nyckeltal. Det händer att vi gör egna 
modeller, i synnerhet i mindre bolag där det inte finns någon annan bevakning gör vi en mer 
utförlig  kassaflödesanalys.  Vi  tittar  alltså  på  koncern  nyckeltalen,  sen  kan  vi  då  av  någon 
anledning  betvivla vissa av siffrorna  som ingår  där.  Vi  kanske  tror  att  det  är  optimisterna  i 
gänget som ligger närmare sanningen eller pessimisterna, och sen kan vi få andra signaler som 
gör att vi inte tror att vinsterna skall utvecklas och bli bättre. Då har vi dels en uppfattning om en 
högre  tillväxt,  att  marknaden  skall  bli  överraskad  över  det,  att  värderingen  är  lägre  än  vad 
marknaden tror etc. Dessutom kan det vara som i fallet Hexagon, där vi helt enkelt tyckte att den 
värdering koncerntalen gav och även utifrån de förväntningar som låg i marknaden, inte riktigt 
speglade den tillväxtpotentialen som fanns i bolaget. 

3.1.1 Jämförelse med tidigare forskning

Värdepappersvärdering  handlar  en  hel  del  om  hur  fundamentala  åsikter  bildas  kring  ett 
investeringsobjekt. Det behandlar verktyg och modeller som nyttjas för att generera prognoser 
för år  framåt,  samt vilken  information  som används i  dessa modeller.  Vilka  modeller  som 
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används i detta syfte varierar stort i vår studie, och just därför har vi valt att redogöra grundligt 
för  de  olika  tillvägagångssätten.  Vid  jämförelsen  med  tidigare  forskning  har  vi  valt  att 
strukturera upp ytterligare när vi för en diskussion runt de olika aspekterna som presenterats. Vi 
vill här visa vilken information fondförvaltare använder i aktievärdering och placeringsbeslut, 
vilka modeller informationen används i samt vilka begränsningar som ligger i den offentliga 
informationen. 

Informationsbearbetning
En central aspekt i värdepappersplacering är informationsbearbetning, Holland (2006) ser i sin 
studie av fondförvaltare på vilken typ av information som används, samt hur den används för att 
välja aktier. Fondförvaltarens val av offentlig information såg enligt Holland (2006, s 279) ut 
som följer;   

Each  case  Fund  manager  sought  to  exploit  public  domain  sources  of  information,  in  stock 
selection and asset  allocation  decisions,  by developing its  own high quality  internal  research 
capability  with  respect  to  certain  firms,  industries,  regions.  The  case  fund  managers  (FM) 
acquired  much  useful  information  from  a  purposeful  search  in  the  public  domain.  This 
information  could  be  company  specific,  industry  or  economic  wide.  Public  sources  of 
information  included  company  announcements  and  financial  results  as  well  as  government 
announcements.  Major  sources  of  FM information  were  the  brokers  through  which  the  FM 
bought and sold shares.  The Broker’s sell side analysts,  market makers,  and their sales desk, 
were major information sources. 

I vår studie ser vi att kvartalsrapporter och halvårsrapporter, om inte kvartalsrapporter finns, är 
den viktigaste publika informationskällan för aktievärdering och placeringsbeslut. Här hämtas 
inputdata till värderingsmodellerna, vilket är den grundläggande kvantitativa basen, som sedan 
kompletteras  med  företagsspecifik  kvalitativ  data  som  inhämtas  genom  företagsbesök. 
Informationsinhämtning är en av huvuduppgifterna för våra fondförvaltare då dessa, förutom i 
ett av fallföretagen sammanställer analyser själva, vilket dock inte innebär att resterande bolag 
inte  tar  hjälp  av  externa  analytiker.  I  vilken  grad  extern  hjälp  i  beslutsprocessen  används 
varierar dock från fall till fall, om det exempelvis råder oenighet i ett team, vilket två av våra 
företag använder sig av vid beslutsfattandet, inhämtas analyser externt vidrörande den specifika 
aktien.  Den  respondent  som  köper  analyser  externt  behöver  dock  även  han  göra 
informationssök, dels för att konfirmera de köpta analysernas resultat och dels för att göra en 
egen  bedömning,  något  som  oftast  görs  genom  möten  med  bolagsledningen.  Mäklarnas 
analytiker som sitter  på säljsidan är också en viktig informationskälla  för fondförvaltarna i 
denna studie, eftersom de ofta kommer med rekommendationer om olika aktier. Presentationen 
av köprekommendationer kommer dock inte direkt från analytikern, utan ges i första hand av 
säljare hos mäklarna. Därför kontaktar våra respondenter säljsideanalytiker för mer information, 
när de får ett intressant aktiecase, eftersom dessa är mer insatta i fallen. Om denna aktie sedan 
visar sig vara intressant blir nästa steg att kvantitativt analysera företaget själv och sedan boka 
ett  möte  med  företaget  för  att  bedöma  företagets  ledning,  utvecklingspotential  och  olika 
immateriella resurser. Alla dessa steg identifierade även Holland (2006, s 279) i sin studie som 
vi visat ovan. 

Affärstidningarnas  analyser  bedöms  i  de  flesta  fall  som  otillförlitliga  källor,  men  våra 
respondenter har analytiker som de följt över flera år, vilka de byggt upp ett förtroende för, och 
därför används dessa personers analyser även som informationskälla. Barker (1999) undersökte 
även han i  sin studie  hur analytiker och fondförvaltare  arbetar,  där en del av denna studie 
fokuserar på hur fondförvaltare rankar olika typer av information vid sina investeringsbeslut. 
Barker (1999, s 205-206) konkluderade att i princip all information som kom direkt från företag 
ansågs som mycket viktig. Han identifierade även fyra breda informationskategorier vilket han 
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rankade i fallande ordning, där den viktigaste typen av information kom först. Viktigast av allt 
var bedömning av ledningen i bolaget,  vilket  utgjorde ett  slutgiltigt  värde som sträcker sig 
bortom den förutsägbara prognoshorisonten. Nästföljande kategorier var information rörande ett 
bolags prestationsbevarande förmåga, bolagets strategi och slutligen branschkonkurrens. De tre 
sistnämnda  informationskällorna  är  relevanta  för  värdeskapande,  dock  är  de  också  något 
oförutsebara och därför också svårprognostiserade.    

De metoder som nyttjas i aktievärdering och för att fatta ett placeringsbeslut varierar mycket 
mellan våra fallföretag. Ett av fondbolagen har en egenkonstruerad databas som hela tiden fylls 
på med ny information om aktierna de följer, detta gör att de kan följa många bolag samtidigt 
även om de är relativt få anställda. Detta tillåter även att många olika omvärldsfaktorer kan 
beaktas, vilka annars, när det rör sig om många fall samtidigt, kan vara svåra att hålla reda på. 
Denna databas och de analysverktyg som företaget utarbetat används av alla i detta företag, i 
våra  övriga  fallföretag  varierar  dock arbetet  vad  det  gäller  metodval  för  analys  och  vilka 
verktyg  som  används  inom  fondbolagen.  Även  om  vi  ser  en  stor  variation  i  hur 
värderingsprocesser ser ut mellan våra fallföretag är det dock liknande värderingsverktyg som 
används, där P/E-tal är det absolut vanligaste. Hellman (2000, s 18) citerar Olberts forskning 
(1994) där även han visar att P/E-tal är det mått inom fundamentalanalys som används i störst 
utsträckning bland svenska analytiker, vilket även vi sett. P/E-talens användningsområde och 
vikt sammanfattas bra av hur en av våra respondenter utrycker det; 

Hur  värderas  bolaget  generellt?  Hur  värderas  det  emot  konkurrenter?  Då  tittar  vi  på  olika 
värderingsmetoder. P/E-tal är det mest kända, lättast att förstå och lättast att räkna på.

P/E - tal är som vår respondent beskriver ett sätt att jämföra bolaget gentemot konkurrenter, det 
kan  därför  vara  på  sin  plats  här  att  göra  en  distinktion  mellan  relativvärdering  och 
substansvärdering. Relativvärdering refererar till när en aktie prissätts i relation till en annan, i 
vissa aspekter liknande, tillgång och där jämförelsen bygger på ett relativtal. Detta baseras på 
ett  aktuellt  marknadspris  för  aktien  och  en  variabel  relevant  för  tillgångsvärdering,  som 
exempelvis för P/E-tal förväntad vinst per aktie (många varianter finns dock av P/E-tal där den 
grundläggande  är  aktiens  marknadsvärde  genom  historisk  vinst  mätt  över  12  månader). 
Substansvärdering å sin sida refererar till när en aktie prissätts utan referenser till marknadens 
aktiepris.  (Hellman,  2000  s  128)  Metoder  som  används  för  substansvärdering  av  våra 
respondenter är exempelvis kassaflödesanalyser, marginaler samt tillväxttakt. Varför används 
då dessa ”osofistikerade” värderingsmetoder fortfarande när mångårig finansieringsforskning 
har lanserat metod som exempelvis CAPM, vilken skall användas för att skapa den optimala 
portföljen? Forskare som Doron Nissim och Stephen H. Penman (2001, s 109) beskriver detta 
som ett  misslyckande i  finansieringsforskningen, eftersom det finns alltför stora svårigheter 
med att applicera modellerna i ett aktievärderingssyfte. Holland (2006, s 282-283) visar dock att 
det  inte nödvändigtvis  är  modellerna som är  svåra att  förstå,  men att  inputvärdena i  dessa 
modeller måste estimeras och att det är dessa estimat som skapar problem enligt fondförvaltarna 
i  hans  studie.  Vilket  Bawa,  Brown  och  Klein  (1979)  visat  kan  den  minsta  skillnad  i 
parametrarna i en värderingsmodell rendera i mycket stor skillnad i slutvärde, vilket leder till att 
dessa modeller inte alls är optimala att använda i praktiken. Holland (2006, s 282) visar också 
på problem med att hitta värden i den publika informationen som behövs som input för att nyttja 
dessa modeller. 

Samtliga av våra respondenter säger sig endast nyttja fundamentalanalys i värderingsprocessen 
av aktier som ingår i Sverigefonden. Hellman (2000, s 35) definierar fundamentalvärdering av 
aktier, vilket i korta drag innebär att värderingen av aktier skall baseras på sådan fundamentala 
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värden  som  vinst,  aktieutdelning,  kapitalstruktur  och  tillväxtpotential,  samtidigt  som 
värderingen skall vara helt oberoende av aktuella marknadspriser. Teknisk aktieanalys innebär 
dock enligt  Jegadeesh (2000,  s 1765-1766) att  historisk aktieinformation kan nyttjas för att 
identifiera mönster eller trender på aktiemarknader. Genom att identifiera sådana mönster kan 
fondförvaltarna göra övervinster (vinster över ett brett marknadsindex). Detta är ingen metod 
våra respondenter säger sig använda, kanske mest för att de inte anser att teknisk aktieanalys är 
en tillförlitlig metod. Hellman (2000, s 18) redovisar Olberts (1994) forskning som också visar 
hur fondförvaltarna i hans studie delar våra respondenters syn på teknisk analys. Forskare som 
Barberis, Shleifer och Vishny (1998), De Bondt och Thaler (1985) samt Treynor och Ferguson 
(1985)  argumenterar  dock  för  att  det  existerar  stora  avvikelser  från 
marknadseffektivitetsteoremet och att teknisk aktieanalys därför skulle kunna vara ett alternativ. 

Övergripande modeller som respondenterna använde var top down analys. Detta innebär att de 
går från ett makroperspektiv och ser på faktorer som växelkurs och räntor eller trender, som 
exempelvis globaliseringen vilken öppnar upp nya marknader, för att i nästa steg identifiera en 
specifik bransch som gynnas av dessa förutsättningar. När detta är gjort är sista steget att se 
vilket  företag  inom  den  identifierade  branschen  som  har  störst  potential  att  dra  nytta  av 
ovanstående faktorer, fondförvaltaren försöker exempelvis ta ställning till  vem som har bäst 
tillväxttakt? Även Hellman (2000,  s  117)  identifierade att  top down analys var en utbredd 
modell bland svenska institutionella investerare för aktieidentifiering i sin studie. I kontrast till 
top down analys står bottom up, vilket i korta drag innebär att gå från en intressant aktie och 
sedan identifiera vilka makrofaktorer som kan väntas påverka detta företag.    

Vi  har  tidigare  visat  på  hur  viktigt  offentlig  information  är  för  aktievärdering  och 
placeringsbeslut, men vi har även sett att företagsbesök är en viktig del av beslutsunderlaget. 
Vari  ligger  då  svagheterna  med  den  offentliga  informationen?  Varför  behövs  privat 
information? Holland (2006, s 280) visar att många fondförvaltare anser att den redan offentliga 
informationen ligger  i  aktiepriset  och  att  det  således  inte  finns  något  nytt  i  denna  typ  av 
information att basera ett beslut på. Holland (2006, s 281) citerar Lew och Zarowins (1998) 
forskning där de visar på att i perioden 1973 till 1992 har förhållandet mellan marknadsvärdet 
och bokfört  värde i  bolagen på aktiemarknader  dubblerats.  Detta  förklarade de med att  en 
omvälvande  ändring,  dels  i  processer  för  värdeskapande i  bolagen,  samt  en  minskning av 
informationsvärdet hos traditionella redovisningsmått,  har inträffat under perioden. Lew och 
Zarowin (1999, s 362,376) resultat visade på en nedgång över en 20 års period, från 1977 till 
1997, i  informationshalten hos finansiella  redovisningssiffror såsom kassaflöden,  vinst  samt 
bokfört värde. Nedgången var tydligast i företag som ökat sin forskning och utveckling, vilket 
enligt Lew och Zarowin kan förklaras av att de finansiella siffrorna inte fångar denna utveckling 
i företaget och att de framförallt inte klarar att lyfta fram det intellektuellt kapital som då är 
centralt. 

En distinktion vi kan göra mellan våra studerade företag är hur informationen inhämtas. Ett 
företag skiljer sig år på denna punkt då detta endast förlitar sig på analyser sammanställda av 
externa analytiker från företag som exempelvis  Carnegie  och Enskilda,  analyser som sedan 
kompletteras  med  bolagsmöten.  De  övriga  studerade  företagen  ansvarar  själva  för  hela 
processen  rörande  insamlande  av  information  för  analys  av  företag.  Denna  distinktion 
observerade  även  Hellman  (2000)  i  sin  studie,  något  han  menar  delvis  kan  förklaras  av 
aktieportföljens  storlek.  En  stor  portfölj  kan  exempelvis  på  ett  bättre  sätt  rättfärdiggöra 
kostnaden för interna analytiker. I vår studie är dock inte detta den främsta anledningen till 
varför  flertalet  av  fondbolagen  inhämtar  information  på  egen  hand,  här  ligger  nog främst 
orsaken mer i storleken på de studerade fondbolagen. Dessa är mindre än fondbolagen Hellman 
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studerade vilket leder till att ”våra” fondförvaltare inte har samma resurser för att anställa både 
analytiker och förvaltare, förvaltarna tvingas istället här att göra egna analyser som underlag för 
köp– och säljbeslut.          

3.2 Bedömning av bolag genom mjuka faktorer

Stora bolag som Ericsson är det  många som följer  och de är  själva duktiga på att  hantera 
marknaden enligt en av våra respondenter. Detta leder till att all information som är möjlig att 
ge finns ute på marknaden, information som sedan analyseras både i Sverige och utomlands. De 
mindre bolagen däremot är det få som följer vilket ger lite information om dessa företag. Detta 
tvingar  investerarna  att  kontinuerligt  möta  exempelvis  bolagsledningarna  för  att  få  fram 
information,  samtidigt  som det  då också är  nödvändigt  att  kunna lita  på företagsledningen 
eftersom detta ofta är den enda information som ges om bolaget i fråga. Det är inte ovanligt 
med tre-fyra företagsluncher i veckan, där fondförvaltaren möter VD eller någon ur ledningen 
som berättar om företaget, eller där förvaltaren själv har frågor om något område eller någon 
aktivitet  i  bolaget.  Följande  scenario  är  representativt  för  samtliga  av  våra  intervjuade 
fondförvaltare; 

Vi har räknat ut, när vi summerat det, att vi gör 2 till 3 bolagsbesök i veckan. Det är självklart 
inte en jämn ström utan det varierar lite, men i snitt gör vi det. Det kan vara antingen VD:n, 
finanschef eller någon investmentrelation person, men vi möter helst VD eller finanschefen. Vid 
dessa möten har vi förberett frågor och beaktat synpunkter om vad vi vill reda ut. När vi träffar 
företagsledare gillar de, vilket gör det lättare att komma tillbaka, när de vet att man är påläst och 
kan bolaget, om du bara sitter och ber dem dra igenom en slideshow somnar de. Med förberedda 
frågor blir det ett intressant  möte, vilket är väldigt viktigt, eftersom det gör att vi då framstår 
som professionella och att vi då får fram mest möjligt av mötet. I vår modell har vi ställt upp ett 
antal kriterier som vi kan kalla ganska mjuka. De anser vi är, även om de är mjuka och därmed 
också svåra att sätta betyg på, något vi inte kan förbise. Det handlar dels om ledningen; hur vi 
bedömer ledningen. Det beror på vem man är hur man bedömer dem, men trots allt måste du 
göra någon slags bedömning. Här finns också konkurrenskraft och lite andra parametrar, och vi 
sätter  verkligen  betyg  på  dem.  Det  betyget  vi  sätter,  sammantaget  leder  det  till  vilket 
avkastningskrav som vi jobbar med för bolaget. Det har verkligen en direkt påverkan på alla de 
bolagen vi följer, vi följer dock inte alla lika intensivt samtidigt utan det motsvarar ungefär 80 
till 85 % av börsvärdet. Om vi exempelvis skall betygsätta Autolivs management gör vi det på 
en skala mellan 1 till 5, desto högre siffra ju lägre avkastningskrav kommer du att få när du 
beräknar vad värdet är på aktien. 

En annan respondent resonerar i liknande termer om hur de ser på mer mjuka faktorer; 

Vi fattar aldrig ett beslut bara baserat på magkänsla eller bara baserad på excelark, det är nästan 
alltid både och. Ibland leder det ena till det andra, ibland kan det vara en känsla som gör att jag 
tittar på fundamenta och vice versa. Men oftast båda och, det beror lite på vad slags person man 
är också, personligheten, en del kör mycket från höften och på känsla och andra ser mer på hårda 
”fakta”. Jag tror dock att de viktigaste egenskaper i förvaltningen är att kunna ändra sig, att inse 
när man har fel. 

En annan av respondenternas resonemang visar också att det även kan vara viktigt för ägarna 
och bolagsledningar i mindre bolag att vara tillmötesgående mot olika intressenter för att synas 
och att göra reklam för sitt bolag; 

I fallet med Paynova har de en ägare och VD som är beroende av börskursen för att få in pengar 
eftersom de är ett förlustföretag, de är således beroende av att finansiera sin verksamhet genom 
att  höja  aktiepriset.  De  skickar  ut  pressmeddelanden,  har  roadshows  och  kommer  med 
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information om var och hur du kan köpa SJ biljetter genom att använda Paynova plånbok. VD:n 
har hela tiden matat marknaden med information.

De mjuka faktorerna framstår efter samtal med respondenterna som en viktig del i deras arbete 
som fondförvaltare, en viktig beslutsparameter är att kunna bedöma företagsledningen eftersom 
det  är  de  som  skall  driva  verksamheten  och  också  de  som  skall  skapa  värde  eller 
vinstutveckling. En av respondenterna talar om detta i följande ordalag;

På  detta  område  gör  vi  egentligen  en  personbedömning  och  därför  är  det  viktigt  att  träffa 
företagsledningen, gärna vid flera tillfällen, det är ju vältaliga personer som vet vad som låter 
bra i andras öron och som är hälften marknadsförare.  Denna bedömning är ett av de svåraste 
besluten, men bland det viktigaste. Därför är det bra med bolag som man kan och har följt länge 
för  att  veta  hur  bolaget  fungerar  i  olika  cykler.  Det  är  en  bra  egenskap  att  ha  en  god 
personkännedom, men det är inte lätt. 

En annan visar genom sitt resonemang om varför de valt att rekommendera just Hexagon, hur 
mycket ledningen kan väga in i beslutet;

Hexagon  har  vi  rekommenderat  ungefär  ett  halvårs  tid.  Det  började  med att  vi  plockade  in 
bolaget för att vi hade en nästan för försiktig syn på verkstäderna, men vi ville ha in ett bolag 
med en stark tillväxttakt  och där passade  Hexagon väl  in.  Sen är jag väldig väl  bekant  med 
bolaget sedan tidigare,  jag har träffat vd:n många gånger och har stort förtroende  för honom. 
Han har ett imponerande trackrecord om vi tänker på vad de har åstadkommit.

En central aspekt på detta område verkar vara kontinuitet, att lära känna Vd:n för att kunna 
bedöma informationen denne ger, en av respondenterna talar om detta på följande sätt; 

Det är också väldigt viktigt med kontinuiteten när vi träffar företag, alla människor är olika och 
man lär sig att bedöma dem efter ett tag. När exempelvis en VD säger att det går ganska bra då 
vet man att det går väldigt bra, medan när en annan säger ojojoj vilken marknad vi har just nu 
lägger man inte lika stor vikt vid det eftersom han har sagt det hur många gånger som helst. Folk 
är säljare i olika grader och framförallt måste man komma ihåg att de är säljare av sina företag, 
själklart är de ledare, men i denna roll ingår också att sälja företaget vilket vi också måste ta med 
i beaktning när vi värderar det de säger. 

En annan av respondenterna talar om hur de hantera problem med personkännedom, samt att 
det finns olika orsaker till varför det kan vara viktigt att flera personer medverkar vid olika 
möten med ledningen; 

Vi försöker vara minst två stycken när vi träffar någon, det är nästan alltid så att vi får lite olika 
intryck och det är också så att vi har kort tid på oss, max en timme med någon, och då gäller det 
att  alternera  och  ställa  rätt  frågor.  Detta  är  definitivt  lättare  om man är  två,  när  den ena  är 
involverat i något resonemang kan den andra fundera på hur man skall få in andra frågor som är 
viktiga i detta resonemang. 

Mjuka faktorer kombinerat med hårda
Flertalet  av våra respondenter poängterar vikten av att  känna ett  förtroende för ledningen i 
bolaget när en bedömning skall göras. Att det är viktigt att känna förtroende för ledningen när 
det har att göra med likvärdiga placeringar. En av respondenterna sammanfattar till stora delar 
vad de flesta av dem tycker; 

Det  är  väldigt  viktigt,  siffrorna  har  du  och  om  det  står  och  väger  mellan  två  likvärdiga 
placeringar är det klart att om du har en väldigt bra och en väldigt dålig VD och ledning är valet 
enkelt. Ledningen skall kommunicera och en ledare skall ha marknadens förtroende, även om 
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detta  är ett  väldigt ovetenskapligt  antagande säger mig min erfarenhet  att  ett  sådant  bolag är 
väldigt mycket mindre volatilt än ett bolag med en sämre ledare. Marknaden har mycket större 
tålamod med en bra VD. Väldigt mycket av marknadens  reaktioner  bygger på nervositet  och 
osäkerhet, och det är klart att en bra VD som är stabil, kommunikativ och påläst är en styrka i 
vilket bolag som helst. Du kräver,  allt annat  lika, en rabatt i ett bolag med en förhållandevis 
sämre ledning.

Ledningens  agerande  kan  också  på  konkreta  sätt  påverka  uppfattningen av bolaget.  En av 
respondenterna ger ett konkret exempel där bolagets ledning agerat på ett sätt som han uppfattar 
som oseriöst;

Något som upprörde mig väldigt var när jag var på DIBS bolagsstämma i fredags och frågade 
om de skulle noteras på börsen, jag fick till svar att de inte fattat några beslut. När jag sedan 
läste i tidningen morgonen efter står det att de skall noteras, då måste jag ifrågasätta SE Banken 
som huvudägare,  samt  bolagets  ledning.  De  visar  ett  förakt  för  oss  som aktieägare  att  inte 
informera mig på aktieägarnas viktigaste forum. SE Banken hävdar att detta beror på att det är 
en insiderfråga, men det är sådana signaler från en individ (läs VD) eller någon annan upplevelse 
som kan leda till ett säljbeslut.

3.2.1 Jämförelse med tidigare forskning 

Under  våra  intervjuer  har  det  framkommit  att  mjuka  faktorer  är  mycket  centralt  för 
fondförvaltare i denna studie när de skall bilda sig en uppfattning om olika bolag, och då såldes 
en uppfattning om olika aktiers potential. Med mjuka faktorer menar vi sådan information som 
inte  är  direkt  kvantifierbar,  utan  där  någon form av  mänsklig  bedömning krävs,  både  vid 
inhämtningen men kanske framförallt vid bedömningen av informationen. Det var i huvudsak 
två centrala områden som utkristalliserade sig under detta arbete. Det första är att det är centralt 
att lära känna och bedöma ledning och andra chefer för att kunna värdera den information de 
förmedlar, och det andra är vikten av att kunna bedöma ledningens potential att leda bolaget för 
att generera framtida kassaflöden. 

Informationens respektive ledningens roll vid en bedömning av bolag 
Rapporterna är, som vi sett tidigare i denna studie, den allmänt viktigaste informationskällan för 
köp- och säljbeslut. Efter detta kommer dock den information som respondenterna får genom 
företagsluncher och annan direktkontakt med bolagen. Fondförvaltarna i Hollands studie (2006, 
s 305) estimerade att den private informationen ungefärligt bidrog med mellan 25 till 50 procent 
av den information som användes i det slutgiltiga beslutet att behålla, köpa- eller sälja en aktie. 
Detta menar han avslöjar hur viktig den privata informationen är för utvecklingen av olika 
kalkyler förvaltare tar fram över förväntad vinst och kassaflöden med hjälp av den offentliga 
informationen.  Holland  konstaterar  vidare  att  löften  från  ledningen,  deras  förklaringar  av 
strategier,  och  deras  analyser  av  konkurrenterna  kompletterades  med  externa  analyser, 
bolagsrapporter  och  intern  efterforskning  slutligen  renderade  i  nya  estimat  av  förväntade 
kassaflöden, vinster och andra nyckelfaktorer. Inte helt oväntat använder alla våra respondenter 
någon  form  av  modell  eller  annan  typ  av  analysverktyg  för  att  värdera  aktier.  Det  som 
överraskar  oss  lite  mer  är  vilken  vikt  de  olika  respondenterna  lägger  vid  mer  kvalitativa 
aspekter  av  värderingen.  Även  om  det  är  svårt  att  sätta  en  siffra  på  det  som  en  av 
respondenterna uttryckte det, är faktorer som exempelvis ledning och VD, konkurrenskraft samt 
tillväxtstrategier  i  många  fall  avgörande  för  hur  bolaget  värderas.  En  av  respondenternas 
resonemang avslöjar dock något om vikten av mjuka faktorer när han konstatera att de aldrig 
baserar besluten enbart på excelarket, men inte heller bara på magkänsla. Holland (2006, s 298) 
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konstaterade i sin studie av fondförvaltare i Storbritannien att mjuka faktorer spelar en central 
roll;  

The case fund managers used the information to gain a more balanced picture of a company 
based on the past (past financial  performance, financial  policy, accounting changes, corporate 
governance  history,  management  experience  and  track  record),  the  present  (current  results, 
strategic  changes,  communication  skills),  and  the  future  (management  vision  and  promises, 
perception of risks and challenges, match between management quality and contingencies). The 
fund managers aim was to use the balanced picture based on private information to understand 
how the company could continue to improve shareholder wealth and to assess the implications 
of renewed and developed intellectual capital for share prices. 

Även Hellman (2001, s 123) skriver att ickeoffentlig information spelade en central roll för att 
skapa fundamentala åsikter om bolag och då således även aktier.  Denna information kunde 
dessutom vara den utlösande faktorn vid investeringsbeslut. Det var i och för sig endast en av 
våra respondenter som talade om hur de omvandlar kvalitativa faktorer, så som bedömningen av 
ledningens förmåga, till direkta avkastningskrav för det bedömda bolaget. De övriga betonar 
dock  denna information  som central  och  ibland  direkt  avgörande  för  investeringsbesluten, 
precis som i Hellmans studie. En av respondenterna fångar detta bra när han konstaterar att 
givet  två  likvärdiga  placeringar  blir  ledningen  direkt  avgörande  för  vilken  de  väljer.  Våra 
respondenter visar också genom sina resonemang om ledningens förmåga att skapa tillväxt och 
att generera kassaflöden på olika sätt, är en grundläggande aspekt i bedömningen av en akties 
potential.  De ser även möten med olika bolagsledningar som centralt  för att inhämta annan 
information än den som är offentligt tillgänglig. En annan faktor som talar för hur central den 
information som samlas in  genom bolagsmöten,  och som således inte alltid  är  offentlig,  är 
antalet möten de olika respondenterna genomför varje vecka med olika bolagsledningar. 
   
Precis som i vår studie har både Barker (1999) och Holland (2006) konstaterat att de privata 
möten med företagsledningen är grundläggande för fondförvaltaren när denne skulle skapa sig 
en  uppfattning  om  ett  bolags  möjligheter  att  generera  framtida  kassaflöden.  Detta  möte 
användes av våra respondenter, både till att diskutera offentligt publicerad information, samt 
som  ett  försöka  att  erhålla  ny  ickeoffentlig  information.  En  av  respondenterna  ger  ett 
representativt exempel på detta när han konstaterar att de innan ett möte alltid läser in sig på 
bolaget och förbereder frågor som berör områden de vill ta upp. Holland (2006, s 287) skriver 
vidare  att  fondförvaltarna  i  hans  studie  kontinuerligt  försökte  etablera  olika  nya 
informationskanaler,  där  den  direkta  kontakten  med  bolagen  var  en  viktig  del  vid 
aktievärderingen. Följande citat från Holland (2006, s 288) avslöjar något om vilken stor vikt 
fondförvaltarna i hans studie lägger vid möten med bolagsledningar;

The unique private information agenda consisted of, in part, a very different information agenda 
to that employed for the public channels. […] In contrast,  the unique private agenda included 
information on qualitative, non-financial company variables such as “quality of management”, 
strategy  and  its  coherence,  investment  and  financial  plans,  recent  changes  in  these  and  in 
corporate succession and management style. Management attitudes to variables like profitability, 
and to return to shareholders, were also central to this part of the agenda. 

Precis  som i  Hollands  studie  poängterade  respondenterna i  vår  undersökning vikten  av att 
bedöma den information som genereras genom möten med bolagsledningen. Denna information 
är dock ibland svårbedömd och risken är stor att den uppfattas olika från person till person. 
Därför går denna bedömning hand i hand med bedömningen av hur trovärdig ledaren är som 
person, och det blir då även viktigt att till viss del lära känna personen i fråga. Flera av våra 
respondenter talar om vikten att möta bolagsledningarna ofta för att utveckla någon form av 
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relation,  eftersom det annars kan vara svårt  att  avgöra trovärdigheten och substansen i  den 
information som ledningen delar med sig av. Ett annat sätt att göra detta på, som en av våra 
respondenter påpekar, är att se på tidigare prestationer hos exempelvis ledningen av företaget. 
Även Holland (2006, s 291) konstaterade att detta var ett sätt för fondförvaltarna att bedöma 
ledningens trovärdighet. En viktig del av denna bedömning skriver han var ledningens tidigare 
prestationer, tidigare strategiska löften och genomföranden av dessa löften samt strategiska mål 
som satts upp och fullföljts. Holland skriver vidare att bevisade färdigheter att generera tillväxt, 
en  förmåga  att  vara  innovativ  samt  en  förmåga  att  leda  tillväxten  var  essentiellt  liksom 
ledningens förmåga att förmedla och förtydliga ovan nämnda kriterier. Hellman (2000, s 123) 
och Barker (1991, s 206-207) gjorde liknande observationer kring detta när de undersökte hur 
respondenterna i deras studier bildade sig en uppfattning om bolag och då följaktligen de aktier 
som är kopplade till dessa bolag. De observerade att utvärderingen av VD och ledning mycket 
handlade om personkännedom, alltså om att utvärdera VD:s och övriga i ledningens handlande 
inom organisationen samtidigt som en bedömning av framtida potential också gjordes. Hellman 
klassificerade även detta arbete som det mest förekommande ickekvantifierbara metoden för 
bedömning och utvärdering. 

3.3 Vad ligger till grund vid köp- och säljbeslut

Ett  av de mest  centrala  områdena  inom finansieringsteori  enligt  oss  handlar  om hur  olika 
aktörer på aktiemarknader fattar sina köp- och säljbeslut. Under denna rubrik behandlar vi detta 
tema och reflekterar kring vad som kan ligga bakom dessa beslut för en fondförvaltare. Som 
väntat är det också svårt att peka ut någon enskild faktor i detta sammanhang, utan precis som 
vid många andra typer av beslut är det ofta situationsberoende.

Olika faktorer bakom köp och försäljning av aktier
Som vi har sett  i  ovanstående stycken om värdepappersvärdering och bedömning av bolag 
genom mjuka faktorer, ligger det ett omfattande arbete bakom insamlandet av den information 
som  används  i  de  analyser  som  ligger  bakom  besluten  att  köpa  och  sälja  aktier.  Alla 
respondenterna lägger  ned ett  omfattande analysarbete  innan ett  köpbeslut  fattas,  och både 
mikro- och makrofaktorer är viktiga för dessa beslut. En av respondenterna för ett resonemang 
rörande vikten av att  ha en bra strategier  och bra modeller  till  sin hjälp när snabba beslut 
rörande såväl köp som försäljning av aktier måste fattas;

I en sådan situation är det viktigt att ha ordning på sina bolagsvärderingar och att ha bra system 
för  detta.  Vi  kan  på  bara  någon  minut  göra  en  bolagsranking,  det  är  inte  lika  viktigt  när 
marknaden går bra och allt tuffar på, men om vi går tillbaks till 2000 och 9/11 var det fullständig 
kaos. Då satt vi i realtid och kollade på hur rankingen förändrades i våra bolag och kunde till 
exempel se att Tele2 bara rasade, Tele2 av alla bolag i världen. När något globalt sker är det 
knappast Tele2 som drabbas värst, det tyckte vi var väldigt konstigt så vi köpte. Det var inte 
någon rim eller reson i det hela, Volvo hade inte varit lika märkligt med sin USA exponeringen 
eller något flygbolag. 

En annan respondent ger  en bra inblick  i  det  omfattande analysarbete som fondförvaltarna 
förväntas göra för att snabbt kunna fatta köp- eller säljbeslut;

Det kommer (ringer) in säljförfrågningar varje dag, kanske 40 samtal om dagen. I 90 % av fallen 
har  vi  en  åsikt  om  bolaget  i  fråga  redan.  Du  förväntas  hela  tiden  ha  en  viss  inblick  och 
uppfattning om varje bolag. Vad som utlöser köp- och säljbeslut är många gånger att man själv 
tycker att Ericsson eller Astra Seneca för billigt, nu köper jag Astra, och det behöver inte vara 
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utlöst av att någon ringer och säger köp Astra. I de flesta fall är det vi själva som gör någon form 
av analys och dra slutsatser.

När det gäller den utlösande faktorn bakom ett säljbeslut är det svårt peka ut en eller några få 
enskilda faktorer, faktorerna återkommer men det visar sig inte helt oväntat att det är väldigt 
situationsberoende. Ett av de mest centrala förhållandena är vilken typ av marknad vi talar om. 
En av respondenterna, som är delägare i fondbolaget, svarar på frågan vad som ligger bakom 
säljbesluten i följande ordalag; 

Det är väldigt olika beroende på vilken fond det är, vi jobbade mycket med stoploss ett tag. 
Detta innebar att om vi köper en aktie för 100 kr och den går ned till 95 säljer vi av genom ren 
automatik,  men  problemet  med  det  i  en  orolig  marknad  är  att  allt  går  ned,  då  skulle  vi 
automatiskt sälja av allt och det får vi inte göra i 8 av våra 9 fonder. Det fungerar inte i en sådan 
marknad. Det är även så att vi i en av våra fonder är SRI klassificerad, alltså att vi där tar socialt 
ansvar,  vi  har  bland  annat  sagt  att  bolag  som blivit  dömda  för  något  brottsligt  skall  vi  inte 
investera i. Det är precis vad Skanska blev i somras, då hade vi ett litet innehav som vi sålde av. 
Men i vanliga fall är det så att om vi följer ett bolag har vi en föreställning om hur detta bolag 
kommer att utvecklas, vilket vi även har om konjunkturcykeln, går sedan något snett måste vi ta 
reda  på  varför  det  gick  fel?  Var  det  en tillfällighet  eller  ser  vi  ett  tillväxttap,  kommer  inte 
tillväxten utvecklas som vi har tänkt oss, då säljer vi av eller åtminstone minskar innehavet. 

En annan respondent fortsätter på det inslagna temat genom följande citat; 

Du får ofta ett hum om när det är dags att sälja, beslutet byggs dock upp av en massa variabler. 
En variabel kan vara att du listar upp bolagen efter ett antal faktorer, du kan titta på EVE. Det 
kan även vara att du plötsligt ser, att av någon ”konstig” anledning har bolag X alltid handlats 
till rabatt gentemot bolag Y men nu handlas bolag X med en premie. Om bolag X får en order på 
en miljard och de har en marginal på 10 %, och kursen går upp, borde det vara värt, allt annat 
lika, 100 miljoner. Går då kursen upp med motsvarande 600 miljoner, då kan jag tycka att det 
inte borde få denna effekt. Vi är dock inte så statiska, vi har hela bilden med makro och räntor 
också, då kan vi titta utifrån ett makroperspektiv istället och se om nått har hänt. 

En tredje respondent lyfter fram en annan intressant faktor som specifikt rör fondförvaltning, 
och som behandlar de begränsningar som finns för fonder; 

Om vi har en 100 % aktiefond eller en långsiktig fond blir det lite speciellt,  då måste jag ha 
någon slags alternativ, då kommer relativtänkandet in. Om du då säljer 5 % av fonden, måste du 
hitta andra aktier som skall vara bättre. Det är viktigt att besluten är en del av en helhet, det är en 
portfölj det handlar om. 

Ytterligare en respondent ger ett konkret exempel på varför de valde att göra sig av med en 
aktie, samtidigt som han pratar lite generellt om säljbeslut; 

Säljbeslut kan exempelvis bero på att vi göra en bedömning av branschen som mer osäker. Till 
exempel i fallet DIBS, kan jag göra bedömningen att detta är det enda bolaget i branschen som 
jobbar med internetbetalningar som är lönsamt, då kan det bli marginalpress. Det kan vara en 
anledning till att jag fattar beslutet att sälja. 

Inte helt oväntat, som vi nämnde ovan, beror beslutet också på vilken stämning som råder på 
marknaden, en av respondenterna reflekterar över hur bolånekrisen i USA påverkat situationen: 

Vi försöker  vara så långsiktiga som möjligt,  det beror också på vilken fond det är, men i en 
sådan marknad vi har nu (10/8-07) är det klart att vi tvingas att vara mer kortsiktig. I en sådan 
här marknad blir många oroliga och vill ta ut sina pengar,  då är vi tvungna att sälja av vissa 
innehav. Vilket betyder att vi säljer vissa innehav tidigare än vi hade tänkt oss, men det är en 
mer teknisk faktor, i en mer normalt fungerande marknad följer vi bolag rent fundamentalt. Ser 
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vi då att den investering som bolaget gjort har utvecklats som vi tänkt oss, då finns det ingen 
anledning att sälja av innehavet. Men sen kommer kvartalsrapporter eller annan information som 
vi måste tolka, då kan det vara så att den tanke vi hade när vi investerade i bolaget inte håller 
längre. Då måste vi agera, då måste vi sälja av. 

Som följande  resonemang visar  kan  det  uppstå  situationer  när  du  som fondförvaltare  kan 
komma att tvivla på din analys. Följande scenario kan uppstå när man har en aktie som går ned 
trots att du själv har gjort en analys som tillsäger att den borde gå upp, och där du tror att aktien 
skall stiga och köper mer till vad du anser vara en rabatt, men där aktien trots detta fortsätter att 
sjunka; 

Har jag en aktie som kostar 100 kr och jag anser att den borde kosta 200 kr och så går den ned i 
stället.  Skall  man då köpa mer eller skall man sälja av? Detta har jag diskuterat  med många 
fondförvaltare, och det finns många fondförvaltare med olika teorier. Jag har pratat med många 
engelsmän och en del av de fondbolagen anser sig vara långsiktiga, anser de 200 kr är absolut 
rätt skall jag inte sälja utan köpa mer. Men vad gör du då när de går ned till 95? Köper du mera, 
då riskerar du till slut att ha halva portföljen full med den här aktien, då börjar de bli lite mer 
osäkra. Kontentan av det hela är dock att dessa förvaltare menar att man skall vara med så länge 
som möjligt. Men vad vi gör är att vi försöker att fundera, man måste hela tiden ifrågasätta sina 
egna investeringar. Kommer vi fram till att vi hade fel då är det bara att acceptera det, vilket i 
och för sig är det absolut svåraste. Det är det svåraste för privatpersoner och det är ännu svårare 
för professionella investerar att inse att man ibland har fel och måste sälja av. Att köpa aktier är 
det lättast som finns, men att ta en förlust är svårt. Det jag brukar göra är att jag bryr mig inte om 
vad jag har betalat för en aktie, utan en aktie kostar vad som står på skärmen varje morgon när 
jag kommer hit. Då spelar det ingen roll om jag förlorar 100 000 eller 1 000 000 utan jag måste 
ta ett nytt beslut varje dag och eventuellt stoppa blodflödet, annars riskerar jag att förlora 2 000 
000 istället. Skattefaktorn kommer också in när du har gjort en förlust, vilket kan göra att du 
som placerare vill ha en vinst att kvitta mot. Jag brukar dock säga att när du betalat skatt har du 
gjort en bra affär, då har du tjänat pengar. 

Mål och riktkurs
Flera av våra respondenter pratar om att de ofta räknar fram någon typ av målkurs eller riktkurs 
för en specifik aktie, där de använder olika typer av modeller för att räkna fram tänkbara kurser 
givet olika framtida scenario. En av respondenterna beskriver detta arbete i följande ordalag; 

I många bolag har vi en grundprognos som ger ett visst värde, sen har vi en väldigt optimistisk 
prognos ”om” det blir ännu bättre än vi tror. Ibland kan det också vara så att vi har tre prognoser, 
en undre, en övre och en i mitten. När vi glider upp, om kursen successivt drivs i väg, kan det 
visa sig att vår normala kursnivå var lite för försiktig. Den prognos som känns mest relevant är 
då den övre. Då får vi värdera den igen? Är det verkligen så att de bästa prognoserna kommer att 
infrias eller är det bara tomma förhoppningar? Man får justera sina prognoser, laborera med dem 
och se om man känner sig bekväm med en position. 

Precis som denna respondent säger är det, för respondenterna i denna studie, vanligt att detta 
värderingsarbete sker kontinuerligt. En annan respondent, som förvaltare både en hedge- och 
Sverigefond, talar om värdering i följande ordalag; 

I Sverigefonden är det buy and hold i huvudsak som gäller. Detta gäller tills vi når vissa, inte 
direkt  något  targetprice,  jag  vill  snarare  se  det  ur  ett  värderingsperspektiv.  Dels  kontra  den 
övriga sektorn, men även relativt priset. Om vi köper en aktie för hundrafemtio som går upp till 
tvåhundra,  allt  annat  lika,  kan  det  då  bero  på  aktien  nått  ett  nytt  targetprice.  Risken  med 
targetprice är att då tänker du ”eftersom det är dyrt nu borde jag sälja”. Men bakgrunden kan 
även vara att det kommit en väldigt fin rapport, därför vill jag inte titta statiskt på priset. Priset 
på en aktie  är inte  i  sig  relevant  information,  relevant  här  är vad det  ligger på jämfört  med 
konkurrenterna, givet tillväxt, p/e- tal eller om man vill titta på EVE och så vidare. 
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I princip alla respondenterna vi intervjuat varnar för att för statiskt hålla sig till en viss riktkurs 
när säljbeslut skall fattas, följande citat är symtomatisk för detta resonemang. Respondenten 
svarar på frågan om de använder riktkursen som säljsignal; 

Nja man får passa sig där för det kan hela tiden hända någonting som gör att det ser bättre ut för 
bolaget, det är därför viktigt att hela tiden göra en omvärdering. Det kan vara fortfarande lika 
intressant  att  äga aktien när  den är  värd  275  som 175 kronor  om framtiden  ser  ljus ut.  Jag 
försöker hela tiden tänka på den dynamiken,  det kan ha hänt andra saker som att exempelvis 
räntorna  har  gått  ned,  det  är  hela tiden ett  nytt  läge.  Jag gör en viss dokumentation  där  jag 
noterar  vad  jag  tycker  aktien är  värd.  Det  är  väldigt  bra  att  hålla  sig  till  det,  när  jag sedan 
kommer till frågan om när det är dags att sälja, då har man något att falla tillbaka på, i det här 
fallet då på 275 kronor. 

För att  fortsätta  på föregående resonemang skall  vi  se  vad en annan respondent  anser  om 
riktkurser. Hans resonemang antyder också att fondförvaltare påverkas av andras åsikter om 
aktien; 

I den här portföljen finns det ett bolag som sen årsskifte har gått 50 % över vad vi tyckte var den 
rätta kursen, utvecklingen har gått så bra att den har överträffat vad vi först trodde. Vår riktkurs 
eller målkurs som vi först hade har vi nu uppgraderat, men aktien har ändå klassificerats som en 
säljkandidat. Jag är dock glad att vi inte sålde vid målkursen för det är inte många aktier som har 
gått så bra. Det berodde på att vi visste att det inte var väldigt många som hade kollat på den, vi 
läste vad folk skrev, vad nya analytiker tyckte och det var väldigt ”bullish” och vi hörde vad 
olika mäklare tyckte. Men det gäller att dansa nära utgången när man har en sådan aktie.

Regler och ramverk begränsar
En fond verkar dels under regler specificerade av finansinspektionen dels regler specificerade 
från  fondbolagets  sida,  vilket  gör  att  förvaltningsarbetet  till  viss  del  är  begränsat.  En  av 
respondenterna som nu förvaltar en hedgefond, men som tidigare förvaltat en Sverigefond ger 
en bra beskrivning av vilka begränsningar som kan finnas; 

Jag  förvaltar  en  Hedgefond  vilket  är  en  fond  med  absolut  avkastningsmål  oberoende  av 
aktiemarknadens utveckling. Det är något som jag tror ni kommer att se i den här studien att 
besluten skiljer sig åt beroende på vilken produkt man förvaltar. Jag jobbade på SE Banken och 
förvaltade en aktiefond, en så kallad longroler som alltid investerade i aktiemarknaden till 100 
%, den jag förvaltar nu är en fond med mer fria placeringsregler där ett beslut kan vara att inte 
äga aktier. Absolut avkastning är positiv avkastning, målet är att ge positiv avkastning. Även om 
börsen går ned har fonden den flexibiliteten i fondbestämmelsen att det gör det möjligt. Det är 
mycket svårt i en aktiefond som har 100 % i aktier. Den här fonden kan lägga pengar i större 
utsträckning på räntemarknaden och kan även ha korta positioner, det gör att vi kan tjäna pengar 
på aktier som går ned. Den bakgrunden är viktig, en fonds bestämmelser sätter ett sorts ramverk. 
Antal innehav ger fonden en viss kostym, det är därför vi ser den här fonden som en lågriskfond.  
Men det finns även hedgefonder som är högriskfonder och som har väldig koncentrerad portfölj. 
Jag  har  50  innehav  i  fonden,  storleken  på  de  enskilda  innehaven  varierar  och  det  största 
innehavet är 5 % av fonden. Även här finns det regler som bestämmer detta, men de är mycket 
vidare än i det här fallet. Sedan finns det här lite mer pragmatiska begränsningar, målsättningen 
är  att  ge avkastning,  att  fondens  andelsägare  eller  fondens  investerare  skall  tjäna  pengar  på 
investeringen till en rimlig risk. Därför har vi endast ett investeringsområde för fonden, i det här 
fallet den nordiska aktiemarknaden. I mitt fall har jag lite friare bestämmelser i och med det här 
med absoluta avkastningsmål,  då handlar det mer om värdering.  Om du har en aktie på 275 
kronor där det inte finns någon avkastningspotential kvar, då väljer jag att sälja. Däremot om 
man har en 100 % aktiefond eller en longroler då blir det lite annorlunda, då måste jag ha någon 
slags alternativ. Om du då säljer 5 % av fonden, ett innehav som är värt X % av fonden måste du 
hitta något annat. 
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En annan respondents resonemang utvecklar ytterligare hur olika fondbestämmelser påverkar 
fondens utseende; 

Sedan har vi fondbestämmelser från finansinspektionen som stipulerar hur en sådan fond får se 
ut. Den måste ha minst 16 aktier, totalt 40 % av fondförmögenheten är begränsad på så sätt att 
man får ha högst 4 stycken som väger över 5 %. Framförallt är det så att alla som väger mer än 5 
% totalt får bara vara 40 % totalt av fonden, vi måste ha riskspridning. 

I en fond som bara investerar i aktier är också förvaltaren tvungen att hitta andra intressanta 
aktier  att  investera  i  på  grund  av  de  begränsningar  som finns.  Denna  respondent  för  ett 
resonemang kring olika innehav i den fond han förvaltar; 

Vi lämnade både SCA och Billerud. SCA är ett substansrikt bolag och relativt tryggt ur flera 
aspekter, samtidigt är det här exempel på en bransch som har det lite tufft i den nya miljön. Vi 
lämnade  positionen och tittade  på vad vi hade för  alternativ.  Volvo är redan en mycket  stor 
position här, samtidigt såg vi att Scania som vi hade i de andra portföljerna verkligen tar för sig i 
Europa och Östeuropa, där verksamheten går som tåget, vi gick dit i stället vilket innebar att vi 
tog lite mer risk, men jag tycker att vi har goda skäl för det.

 

3.3.1 Jämförelse med tidigare forskning

Det traditionella finansieringsparadigmet, enligt Barberis och Thaler (2003, s 1053), söker att 
förstå  finansiella  marknader  genom  modeller  där  agenter  (aktörer)  antas  vara  rationella. 
Rationalitet betyder här två saker. För det första antas agenter uppdatera sin uppfattning korrekt 
i enlighet med Bayes lag när de nås av ny information. För det andra, givet sin uppfattning, 
antas agenter fatta beslut som är normativt acceptabla på så sätt att de ligger i linje med Savages 
Subjective Expected Utility (Se 1.2 Den traditionella finansieringsforskningen för definition). 
Barberis och Thaler skriver fortsättningsvis att det traditionella ramverket för beslutfattande är 
lockande enkelt, och att det vore väldigt tillfredställande om de prediktioner som dessa agenter 
förväntas göra konfirmerades av empiriska data. År av forskning visar dock att grundläggande 
fakta om aggregerade aktiemarknader,  ett  tvärsnitt  av den genomsnittliga avkastningen och 
aktörernas individuella  beteende rörande beslutsfattande inte på ett  tillfredställande sätt  kan 
förklaras med detta ramverk. Att investerare uppvisar ett långtifrån rationellt beteende enligt 
ovanstående scenario finns det som Barberis och Thaler säger ganska omfattande forskning på. 
Omfattande bevis visar att finansiella beslutfattare inte använder kliniska beräkningar baserade 
på rationell metodologi, utan att de istället systematiskt avviker från nyttomaximeringsteoremet 
(Coleman, 2007, s 108; Wärneryd, 2001, s 14; De Bondt 1998, s 831). Det går också att utläsa 
av våra respondenters resonemang kring säljbeslut att det många gånger är svårt att bedöma när 
det är dags att sälja en aktie. En sak som vi noterat i denna studie, och som skulle kunna tyda på 
att respondenterna ibland är mer känslostyrda i sina säljbeslut än i köpbesluten är uttalanden 
som, du får ofta ett hum om när det är dags att sälja eller att det gäller att dansa nära utgången 
när du har en sådan aktie. Säljbesluten och köpbeslut grundar sig i samma process hos våra 
fallföretag,  alltså  i  ett  omfattande  och  tidskrävande  analyserande  av  publik-  och  privat 
information,  när  fondförvaltaren  väl  har  köpt  en  aktie  har  de  gått  igenom  hela  denna 
beslutsprocess. När då aktien efter en tid närmar sig en framräknad riktkurs eller andra faktorer 
indikerar att fondförvaltaren bör sälja, gör samtliga respondenter en omvärdering av aktien för 
att bekräfta om aktien skall säljas eller om ökningen baseras på nya förutsättningar för bolaget. 
Detta arbete kan även leda till att aktien behålls och riktkursen ökas. Här någonstans verkar 
dock även ytterligare faktorer tillkomma som mer handlar om de känslor våra respondenter talar 
om.  Något  som även Hellman (2000,  s  190)  identifierade  då han såg att  de fundamentala 
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åsikterna hade en större inverkan på köpbesluten än säljbesluten. När respondenter som tidigare 
har kallat sig ”fundamentalister” börjar prata om att känslan av att det är dags att sälja infinner 
sig, och där den övriga marknadens åsikter helt plötsligt  blir en viktigare informationskälla, 
även om de fanns där vid köpbesluten också, pekar det mot att något mer än bara fundamentala 
åsikter ligger bakom ett säljbeslut.

I Svensk författningssamling (2007) återfinns lagarna som reglerar värdepappersfonder. Vi ger 
här  ett  kort  sammandrag  av  vissa  av  lagarna  då  dessa  är  viktiga  att  beakta  i  studier  av 
fondbolag. 19 § I en värdepappersfond får ingå fondpapper och andra finansiella instrument 
med samme emittent till högst 5 procent av fondens värde, eller 10 procent av fondens värde, 
om det sammanlagda innehavet av sådana tillgångar uppgår till högst 40 procent av fondens 
värde. 26 § För varje värdepappersfond skall finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden 
och  dess  verksamhet.  Broschyren  skall  innefatta  fondbestämmelserna  samt  de  ytterligare 
uppgifter  som  behövs  för  att  man  skall  kunna  bedöma  fondens  verksamhet.  17  §  Varje 
värdepappersfond  skall  ha  en  lämplig  fördelning  av  sina  placeringar  med  hänsyn  till  den 
riskspridning  som är  förenad  med  fondens  placeringsinriktning  enligt  fondbestämmelserna. 
Hellman  (2000,  s  157)  gjorde  mångfaldiga  observationer  av  fall  där  de  institutionella 
investerarna inte kunde agera i enlighet med sina fundamentala åsikter om aktier på grund av 
lagar  och  regler,  alla  dessa  observationer  gällde  fondbolag  eller  livbolag.  Deras 
investeringsaktiviteter  var  strikt  reglerade,  och  följdes  på  nära  håll  av  den  Svenska 
finansinspektionen. Hellman (2000, s 190) fann även att de fundamentala åsikter om en aktie 
hade  större  inverkan  på  köp-  än  på  säljbeslut,  medan  säljbesluten  oftare  influerades  av 
kontextuella  aspekter  som  rättsliga  ramar  och  de  institutionella  investerarnas  finansiella 
situation. Några av respondenterna i denna studie pratar också de om hur regler för de olika 
fonderna påverkar förvaltningen, något som naturligtvis gäller för alla fondförvaltare. Som ett 
av de största problemen i rena aktiefonder framstod det faktum att de hela tiden måste hitta 
bättre  aktier  när  de  ville  göra  sig  av  med  ett  innehav,  eftersom  investeringar  i  andra 
värdepappersinstrument inte får göras. Detta problem blir också större om vi exempelvis pratar 
om en  ren  Sverigefond,  där  begränsas  investeringsalternativen  ännu mer  då en sådan fond 
endast får investera i svenska företag. För att förklara detta i enklare termer kan vi tänka oss en 
Sverigefond. Här kan det finnas uttalade placeringsinriktningar, exempelvis att endast investera 
i medelstora- och stora svenska noterade bolag. Detta kan leda till att även om aktiemarknaden 
inte ger några attraktiva investeringsalternativ, tvingas ändå fondförvaltaren att investera i några 
av de aktier som erbjuds på denna marknad. Finansinspektionen begränsar valet ytterligare då 
ett innehav i en enskild aktie inte får överstiga 5 % av fondens totala värde. Vi identifierade 
också  detta  problem  bland  våra  respondenter,  även  om  de  många  gånger  skull  vilja  att 
portföljen har ett dominerande innehav i en viss aktie, har de inte möjlighet att genomföra det 
eftersom  finansinspektionens  regler  förhindrar  detta.  Reglerna  är  naturligtvis  till  för  att 
förhindra  att  fondförvaltare  ”lägger  alla  ägg  i  samma  korg”,  men  det  kan  även  göra  att 
avkastningen blir sämre eftersom det, som tidigare nämnts, exempelvis finns begränsat med 
intressanta aktier för en Sverigefond. Reglerna för fonder är ganska omfattande, vilket även 
Hellman noterade. Han påpekar även att dessa regler i vissa fall kan tvinga fram säljbeslut. 
Hellman (2000,  s  160)  noterade att  fonderna endast  får  placera  enligt  5-40 regeln,  och att 
innehaven i flera av fondbolag i hans studie låg nära denna gräns. När då vissa av aktierna i 
portföljen minskade i värde, samtidigt som dem nära gränsen ökade, blev de tvungna att sälja 
delar  av  ett  innehav eftersom gränsen  för  den  procentuella  fördelningen  överskreds  av  de 
innehav som låg nära.  
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En av våra respondenter talar om hur kraftiga nedgångar i marknaden kan tvinga fondförvaltare 
att avyttra hela eller delar av innehav i aktier. Detta ämne kom upp eftersom han den dag vi 
intervjuade honom ställdes inför just detta problem, många av dem som investerat i fonden hade 
blivit  nervösa  på  grund  av  kreditkrisen  på  den  amerikanska  bolånemarknaden.  Detta  är 
troligtvis, tillsammans med finansinspektionens regler, en av de största orsakerna till att fonder 
ibland tvingas sälja innehav de egentligen vill  ha kvar. Vi bör också ha i åtanke att  denna 
studies fokus är fondförvaltare, och att dessa är ganska hårt begränsade på olika sätt och att de 
således inte alltid kan fatta det beslut de själva vill. När exempelvis marknaden får panik och de 
som investerar i fonden vill sälja sin andel, har förvaltaren inte mycket att välja på, även om han 
anser att detta endast är psykologi och således en överreaktion. Hellman (2000,  s 162-163) 
noterade  också att  externa  utflöden av pengar  i  hans  fallföretag  under  längre  perioder  var 
ganska ovanligt. Huvudsakligen skedde utflöden av pengar under korta perioder, exempelvis för 
att investerare i fonderna ville sälja sin andel, vilket då tvingade fallföretaget att sälja innehav. 
En  intressant  effekt  av  detta  var  att  säljmönstret  påverkades  av  dessa  tvångsförsäljningar, 
eftersom vissa aktier är mer likvida än andra var det oftast de ”mest” likvida som såldes när 
tvångsförsäljningar gjordes. Detta kan leda till att fondförvaltaren är tvungen att avyttra likvida 
innehav som har större potential,  än mindre likvida tillgångar  vilka inte är lika attraktiva i 
portföljen. 
            
Flera av våra respondenter talar om att de vid en initial analys ofta räknar fram en mål- eller 
riktkurs för aktiens pris, men varnar samtidigt för att statiskt sälja av aktien när den når denna 
kurs.  De påpekar  att  ett  säljbeslut  när aktien når en riktkurs också bör föregås  av ett  nytt 
analysarbete, för att undersöka om något förändrats i företaget eller dess omgivning som kan 
motivera ett högre värde än det först uträknade. Som vi ser kan olika tekniska hjälpmedel både 
vara  nyttiga  när  marknader  rasar  men  även  ställa  till  problem  när  marknaden  är  volatil. 
Respondenternas resonemang visar att stoploss optioner både kan vara nyttiga för att förhindra 
stora förluster,  men de kan även orsaka problem eftersom det i en orolig marknad där alla 
kurser rasar skulle utlösa en försäljning av fondens hela innehav. Något som dock inte får ske 
enligt Finansinspektionens regler, men som här mer får representera ett skräckscenario. 

Två av våra respondenter diskuterar även att en av de svåraste situationerna i aktiehandel är att 
inse när man har gjort en felbedömning. Med andra ord att det är svårt att realisera en förlust, 
vilket  kan  medföra  att  du  som  placerare  gärna  vill  hålla  kvar  aktien  för  att  invänta  en 
återhämtning.  Detta  identifierade  även  Hellman  (2000,  s  188)  i  sin  studie.  Han 
uppmärksammade att det fanns en tendens att dra sig för att realisera förluster, vilket också 
reducerade vikten av fundamentala åsikter om aktierna. Ett intressant tema som hänger ihop 
med säljbesluten, och som definitivt inte är något ovanligt scenario för respondenterna i denna 
studie, är att majoriteten av dem någon gång ställts inför problemet att de anser att marknaden 
överreagerar. Ett scenario som ibland har lett till att de köpt mer aktier istället för att sälja, och 
då  således  i  mer  eller  mindre  grad  spekulerat  i  en  återhämtning  av  kursen.  Ett  intressant 
fenomen som berör detta problem med säljbeslut och motviljan att sälja förlustaktier finner vi i 
den  beteendevetenskapliga  finansieringsteorin.  Detta  fenomen  har  benämnts 
dispositionseffekten  och  antyder  att  placerare  behåller  förlustaktier  för  länge  och  säljer 
vinnaraktier för tidigt,  vilket  står i  strid med hur traditionell  finansieringsteori stipulerar att 
investerare  skall  agerar.  Fenomenet  döptes  av  Shefrin  och  Statman  (1985,  s  777)  till 
dispositionseffekten och bygger till  viss del på prospektteori som är en beslutsmodell under 
risk. Denna teori formulerades sin tur först av Kahneman och Tversky 1979 och förbättrades av 
författarna 1992, där ett av de främsta bidragen är enskilda individers aversion mot att realisera 
förluster. (Barberis och Xiong, 2006, s 2) Teorin föreslår alltså att investerare säljer vinnaraktier 
och behåller förlustaktier eftersom de har svårt att acceptera en förlust, men att de i normalfallet 
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i detta sammanhang hade agerat annorlunda. Enligt Barberis och Xiong (2006, s 27) har dock 
dispositionseffekt länge varit ett av de mest robusta fenomenen som antas gälla för enskilda 
placerare. Studier har också visat att på lite kortare sikt återhämtar sig inte förlustaktien, men 
det finns å andra sidan forskare som hävdar att aktiemarknaden fungerar på detta sätt om man 
ser det ur ett lite längre tidsperspektiv. I princip är dock forskarna eniga i att orsaken till detta 
fenomen fortfarande är oklar, även om ett antal olika förklaringar presenterats. Terry Odean 
(1998, s 1789) diskuterar också i sin studie olika tänkbar förklaring till att investerare behåller 
förlustaktier, där en anledning skulle vara att de gör det på grund av att de tror att dessa i en 
framtid  kommer att  ha en bra  utveckling.  Förespråkarna för  denna hypotes  ser  en  tänkbar 
förklaring i att placerarna säljer vinnaraktier och behåller förlustaktier eftersom de har någon 
information som gör att de vet att förlustaktien har en stor framtidspotential. Odean (1998, s 
1790) fann dock att de investerare som agerar på detta sätt generellt sett mistar sig, det visar sig 
nämligen i hans studier liksom i tidigare forskning att på kortare sikt har tidigare vinnaraktier 
oftast en bättre framtida utveckling än förlustaktier. Det har även diskuterats om investerare 
agerar på detta sätt på grund av skatteorsaker, med andra ord eftersom de vill ha vinnaraktier att 
kvitta förlusterna mot. Shefrin och Statman (1985, s 788) menar dock att detta inte ensamt kan 
förklara dispositionseffekten. Terry Odean (1998 s. 1780) har i sina studier undersök tiotusen 
hushålls  aktiehandel,  detta  har  han  gjort  genom att  använda  data  från  ett  mäklarhus  som 
tillhandahåller värdepapperskonton till dessa hushåll. Odean’s (1998 s.1795) studier visar också 
på att för individuella placerare existerar bevisligen dispositionseffekten, dock menar han att i 
vilken utsträckning detta  beteende påverkar  marknadspriserna beror  också av i  vilken  grad 
institutionella  och andra professionella  placerare  är  aktiva på marknaden. Här menar  också 
Odean att för att bevisa hur detta beteende påverkar marknadspriser, måste man antingen första 
bevisa att  denna effekt även förekommer bland institutionella-  och professionella placerare, 
eller på något sätt kunna isolera de individuella placerarnas påverkan på priset. 

3.4 Hur besluten fattas - enskilt eller i grupp?

Hur beslut fattas angående att köpa- eller sälja ett visst värdepapper skiljer sig åt en del i våra 
undersökningsföretag, i de flesta fall har dock den enskilda förvaltaren det slutgiltiga ansvaret 
för sin fond. Nedan följer några olika exempel på hur denna beslutsprocess kan se ut; 

Vi diskuterar det alltid i grupp och ibland kan det landa i, faktiskt ganska ofta, att vi gemensamt 
säger att nu lämnar vi den aktien. Billerud var ett fall där vi hade en gemensam åsikt, sen kan 
exempelvis jag då, beroende på placeringsmandaten i de olika fonderna, göra så att jag vill hålla 
en aktie lite längre, om jag känner att den risken balanseras upp av andra aktier. Det kan vara så 
att vi anser att ett bolag kan vara något för en av våra fonder, men inte för en annan, beroende 
lite  på  hur  placeringsmandaten  ser  ut  i  fonderna.  Men  i  grund  och  botten,  vilket  också  är 
ryggraden i alla våra portföljer, är vi väldigt överens. Detta bygger på att vi inte tvingar in någon 
i en slutsats eller en åsikt,  vi har dock ett sätt  att  gaffla oss  fram.  Om någon har en väldigt 
avvikande åsikt gäller det att gräva lite till, då kanske vi tar ett möte till, träffa en analytiker med 
en ny infallsvinkel eller någon konkurrent för att försöka reda ut det. 

En annan respondent visar att även deras bolag arbetar på ett liknande sätt;

I teorin skall det gå till på det sättet att vi har möte varje morgon, vi är ute och möter företag och 
vi är ute på presentationer för att få ny information. Vi har även fredagsmöten och då skall vi 
sitta i grupp och diskutera och komma fram till beslut, men ibland går det snabbt på marknaden, 
då fattar vi beslut på egen hand och ibland även snabbare man tänkt sig, men vi skall vara en 
flexibel organisation vilket gör att det är lite olika. 
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Genomgående har dock som i följande två exempel den ansvarige förvaltaren sista ordet, vad 
det gäller vilka aktier som skall köpas eller säljas under normala förhållanden; 

Vi har, kanske för att vi är en liten organisation även om jag tror det är bra, valt att jobba med en 
beslutsfattare per fond. Alltså har vi en ansvarig för Sverigefonden, en för småbolagsfonden och 
min fond där jag är ansvarig. Vi träffar dock bolagen tillsammans, vi diskuterar bolagen med 
varandra, men var och en fattar ett beslut separat från varandra. En anledning till det är att alla 
här har bakgrund i större förvaltningsorganisationer där man är många, där är man team och har 
placeringsmöten vilket gör att det inte blir stringens i besluten. Du har större handlingskraft och 
kan snabbt fatta ett beslut om du har enskilda mandat. Vi kan ibland gå emot varandra, det vill 
säga att någon är negativa och någon är positiva. En del har gjort så att de har delat upp en fond, 
du får ¼ del och du får ¼ del och så vidare, men vi tror inte det är bra. 

En annan respondent fortsätter  resonemanget där han reflekterar över hur de har delat  upp 
ansvaret i de två fonder han förvaltar; 

Vi har en som är front för hedgefonden, och likadant för Sverigefonden. Vi har löst det på så sätt 
att vi sitter i samma rum och pratar hela tiden, det är mycket svårt  att vara ensam förvaltare 
vilket gör att  man måste ha minst  ett bollplank och även en backup när man har semester.  I 
Sverigefond  är  dock  jag  huvudansvarig,  och  min  kollega  medförvaltare,  och  vice  versa  på 
hedgefonden.  Vi  går  på  olika  dragningar  och  bidrar  med  input  i  båda  fonderna.  Men  det 
exekutiva  ansvaret  ligger  i  hedgefonden  på  kollegan  och  i  Sverigefonden  på  mig.  Men 
naturligtvis om jag skulle vara borta av någon anledning och det skulle dyka upp något läge, kan 
han köpa en aktie om något händer och han vet att jag vill tanka in aktie X. I 90 % av fallen 
diskuterar dock vi två förvaltare alltid besluten.

3.4.1 Jämförelse med tidigare forskning

Den normativa forskningen rörande beslutsfattande är omfattande, och det finns en uppsjö av 
forskning som beskriver allt från hur människor bäst bör fatta beslut till hur de i verkligheten 
fattar dem. De två stora forskningsinriktningarna på detta område är den klassiska beslutsteorin 
och beteendeteorin. (Stracca, 2004, s 374; Ricciardi och Simon, 2000, s 2;  Mellers, Schwartz 
och Cooke,  1998, s 448-49) Prather och Middleton (2006,  s 249) skriver att  den klassiska 
beslutsteorin proponerar att beslut gjorda av individer eller grupper av individer skall resultera i 
samma prestation, medan beteendebeslutsteorin argumenterar för att beslut fattade av grupper 
av individer resulterar i överlägsna mikro- och makro prognoser och som en följd av detta även 
bättre slutprestation. I denna studie, som vi sett, ser beslutsfattandeprocessen lite olika ut mellan 
fallföretagen,  där  några  försöker  att  fatta  konsensusbeslut  medan  andra  fattar  besluten 
individuellt. Detta är dock inte helt sant eftersom alla de olika respondenterna fattar besluten 
efter diskussioner med en eller flera medarbetare. Prather Middleton (2006, s 250) skriver dock 
att i forskning som rör beslutsfattande definieras enskilt beslutsfattande som att en individ har 
det slutgiltiga ansvaret för beslutsfattanden i fonden, medan beslutsfattande i grupp definieras 
genom att gruppen måste nå konsensus innan ett beslut kan fattas. I en av organisationen sökte 
man alltid nå konsensus beslut, men ville inte tvinga på någon en åsikt, och om någon efter 
diskussioner inte var enig med de övriga såg man alltid till att ta in ny input. Det kunde var 
input  i  form av  någon  utomstående  expert,  exempelvis  en  analytiker  som gav  ny  input  i 
diskussionen, dessutom försökte de då alltid att omvärdera sina ståndpunkter och diskutera fram 
ett gemensamt beslut. I de övriga organisationerna i denna studie diskuterade respondenterna 
också ofta besluten med en eller flera medarbetare, men här hade den fondansvariga mandat att 
fatta ett slutgiltigt beslut. Vilket då enligt Prath och Middletons taxonomi skulle definieras som 
enskilt beslutsfattande. 
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Vi vill i denna studie endast undersöka hur beslutsfattande ser ut i våra fallföretag, vi har dock 
inte för avsikt eller möjlighet att utvärdera om ett optimalt beslutsfattande sker i grupp eller 
individuellt.  Vår  fokus  ligger  endast  på  att  kartlägga  hur  verkligheten  kan  se  ut  för 
fondförvaltare i Sverige, Prather och Middleton (2006, s 250) skriver dock att det inte finns 
någon omfattande forskning som undersökt  hur arbetet  ser  ut  kring detta  i  beslutsfattarens 
karaktäristiska arbetsmiljö. Det vi i denna studie kan urskilja är att beslutsfattandet ser olika ut 
om det sker under stressiga förhållanden och således som en reaktion på någon händelse på 
marknaden,  eller  om det  sker  som en del  av det  dagliga  långsiktiga  arbetet.  I  princip alla 
respondenterna säger att den som står som fondansvarig har mandat att fatta snabba beslut om 
situationen  kräver  det,  som  vid  det  kraftiga  ras  som  skedde  på  Stockholmsbörsen  när 
kreditkrisen på den Amerikanska bolånemarknaden i år avslöjades. I normalfallet fattas dock 
placeringsbeslut i samförstånd med andra, där det normalt sett var medarbetare som utgjorde 
bollplank. Som vi sagt finns det ganska omfattande forskning på detta område som är normativ 
eller  utvärderande,  dock har  vi  inte  funnit  någon forskning som försökt  kartlägga  i  vilken 
utsträckning besluten  fattas  i  grupp eller  enskilt  förutom Hellman.  Hellman  (2000,  s  217) 
identifierade att beslutsprocessen i många av hans undersökta företag ofta involverade många 
individer,  och att  besluten på grund av detta kunde fördröjas.  Detta menade han ledde till 
tidsödande och omständliga beslutsprocesser, det gällde dock främst de större organisationer 
han studerade. Han studerade även, precis som denna studie, också mindre organisationer och 
upptäckte att  där  var beslutsprocesserna ofta  betydligt  enklare  och där fanns någon typ av 
utvecklat  samförstånd kring hur man värderade bolaget.  Även vi har sett att processen runt 
investeringsbeslut generellt sett är ganska enkel i våra fallföretag, med detta menar vi inte att 
det saknas en omfattande värderingsprocess utan endast att när denna fas är över behöver inte 
fallen presenteras i olika instanser inom organisationen innan ett beslut fattas. Ett resultat som 
ligger helt i linje med det som Hellman identifierade rörande mindre bolag. Vi fann även att i de 
två  bolag  som  försöker  nå  konsensusbeslut  genom  gruppdiskussioner  är  risken  större  att 
besluten fördröjs om enighet inte kan nås initialt.  

 

3.5 Riskhantering

Våra respondenter gör samtliga grundliga riskanalyser på uppdrag och den sammansatta fonden, 
där beräkningar av olika riskmått presenteras. Dessa analyser används dock inte främst för att 
styra förvaltningsarbete. Detta skede endast i ett av våra fallföretag där value-at-risk används, 
och där de försöker att ta fram olika typer av Beta aktier som placeringsstrategi. 

Riskanalys 
Eftersom synen på riskhantering skiljer sig något mellan respondenterna har vi valt att redovisa 
det  som  skiljer  sig  i  deras  syn  på  risk.  Alla  de  fondförvaltare  vi  intervjuat  mäter  risk  i 
standardavvikelse  och  räknar  fram Betavärden  för  sina  aktier,  detta  är  dock  inte  konstigt 
eftersom  finansinspektionens  regler  är  tvingande  när  det  gäller  detta  för  fonder.  Denna 
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respondent är ägare av fondbolaget och därför insatt i riskhantering både för vanliga fonder och 
hedgefonder; 

Riskhantering  är  otroligt  viktig,  om man  gör  ett  misstag  och  det  gör  alla  som jobbar  med 
investeringar,  hur  skall  man  då  kunna  undvika  det  misstaget  i  framtiden?  När  det  gäller 
riskhantering finns det många riskbegrepp, standardavvikelse och volatilitet är de vanligaste, i 
den här branschen mäter vi på månadsbasis. Om vi exempelvis tittar på Sverigefonden har den 
en standardavvikelse på 10 % och marknaden 11 %, vilket då är positivt men vad säger det? Det 
säger att vår fond hoppar lite mindre upp och ned på månadsbasis än marknaden. Det säger dock 
inget om vad som händer på dagligbasis och än mindre vad som händer på minutbasis. För en 
Sverigefond är det kanske inte så viktigt, när vi pratar om standardavvikelse för en hedgefond är 
det annorlunda, där vet vi att den första eller sista varje månad ser det ut på ett visst sätt. Vi vet 
dock inte vad som händer där emellan, det har du absolut ingen aning om. Det finns också andra 
typer av riskmått  som value-at-risk,  som vi använder när det gäller hedgefonden,  men det är 
samma  sak  där  att  det  bara  visar  vad  som  sker  vid  en  viss  tidpunkt.  Dessutom  säger 
finansinspektionen att vi måste göra stresstester, vad händer med er hedgefond om marknaden 
fullständig fallerar, eller om dollarn tappar 10 % eller om räntan sticker iväg. Det är också en 
intressant  ögonblicksbild,  men  den  säger  inte  mer  än  så.  I  statistiken  anats  mycket  vara 
normalfördelat, men vad händer när det inte är det. När marknaden fallerar som den har gjort vid 
några tillfällen runt om i världen, som när ryssland ställde in sina betalningar i statsobligationer 
vilket ledde till att hedgefonden long term capital management (LTCM) kraschade, där satt två 
nobelpristagare och jobbade med riskhantering, men de kunde inte föreställa sig hur marknaden 
fungerar när det blir riktig kris, det fanns inte med i de teoretiska modellerna.

Denna respondent är också lite tveksam till vad olika riskmätningar egentligen ger, han redogör 
också för hur olika fondbestämmelser påverkar;

Det legala ramverket  reglerar  indirekt,  det sätter  ett  tak på enskilda innehavs storlek och det 
stipulerar att det skall finnas en viss diversifiering, däremot finns det inte i fondbestämmelserna 
några  maxvärden  på  vissa  riskmått,  som  exempelvis  Value-at-Risk.  Vi  gör  riskmätningar 
regelbundet  ungefär  en  gång  per  månad,  primärt  för  att  vi  måste  rapportera  in  till 
finansinspektionen,  sekundärt  som  beslutsunderlagsstöd.  Jag  är  rätt  tveksam  till  de  här 
riskmätningarna, det beror på vilken typ av portfölj det är, hur man jobbar samt vilken inriktning 
man har. Detta bygger på aktiehistoriska samband och historiska upprepningar. Risk för oss är 
att  satsa  allt  på  ett  kort,  men det  kan  vi  inte  göra  på  grund  av  legala  skäl,  risk  för  oss  är 
egentligen att ha fel i placeringsbeslutet. Riskkontroll för oss är att försöka minimera den risken, 
det innebär att vara väldigt noggrann i sitt analysarbete, göra sin hemläxa, att tänka igenom sitt 
beslut. Därför försöker jag att konsekvent dokumentera placeringsbesluten. Vi använder i väldigt 
liten utsträckning specifika riskmått, den riskmätning vi gör är att dokumentera besluten. När vi 
sen har  haft  en rörelse  i  enskilda innehav  på plus minus  10 %, då måste  jag gå tillbaks  till 
dokumentationen och fundera över om mitt initiala scenario fortfarande gäller eller om något 
nytt hänt. Detta är dock enbart ett eget beslutsstöd som jag dokumenterar, för att ha lite disciplin. 

Som vi ser av denna respondent kan risk också hanteras genom att försöka följa olika index, han 
är dock analytiker vilket kan göra att han har en lite annan syn på risk; 

Vi har tidigare gjort stora bets, men vi följer oftast de stora sektorerna och vi avviker inte hur 
mycket som helst normalt  sett,  och det är för att  ge en riskspridning. Nu har vi som mål att 
risken i den här portföljen skall vara ungefär som börsen, då tittar vi på två olika saker. Dels 
tittar vi på Betavärden för portföljen, vilket kanske inte är det bästa måttet för en portfölj, men 
ändå någon form av indikator. Sen tittar vi på 30 dagars historisk volatilitet för den portfölj vi 
har och jämför den med index. Vi vill att ligger på ungefär samma nivå som index. Vi tror att det 
är den risknivå som de flesta kunder vill ha. 

En fondförvaltare pratar om hur index används i deras arbete, ett resonemang som är ganska 
representativt för respondenterna i denna studie där index inte främst används för att hantera 
risk eller för att köpa- och sälja aktier; 
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Vi följer  ju  index  eller  rättare  sagt  fonderna  mäts  mot  ett  index  som heter  OSX,  det  är  ett 
likaviktat index helt baserat på aktier där varje aktie väger 2 %. Vi kunde lika gärna ha haft ett 
annat index, men poänget med detta var att säga till uppdragsgivaren eller de som investerar att 
vi kommer inte att bry oss om de traditionella kapitalviktade indexen. Vi försöker bara ge en bra 
avkastning, bättre än vad andra kan, det är vad det går ut på. Vi placerar i de aktierna vi tror 
mest på och sen hur mycket det väger spelar ingen större roll. Vi har inga Astra i portföljen och 
knappt 2 % Ericsson, de väger 10 % eller något sådär och hade vi trott på att följa index hade vi 
haft en massa flera. 

Ytterligare en fortsätter på samma tema och pratar om hur de valt att inte följa index;

Det är så att de stora Svenska fondbolagen ägs av banker, när du ser Sverigefonden är det en 
långfond som mest följer Sverigeindex. De stora fondbolagen ligger väldigt nära index och tar 
bra betalt för att nästan vara en indexfond. Så kan inte vi riktigt jobba, utan vi försöker välja ut 
relativt få aktier jämfört med andra fondbolag. De aktier som vi tror mest på och sedan tittar vi 
inte mycket på index, utan vi vill skilja oss från index så mycket som möjligt.

Denna respondents resonemang är det som avviker från de andras syn på hur riskmått används, 
då detta fondbolag använder risk som ett sätt att förvalta. Han resonerar också kring ifall de 
jämför sig med index; 

För en hedgefond är det absolut avkastning som är huvudmålet, jag vet ingen hedgefond som 
inte har det som mål. Då skall man utsträckt över tiden ge en avkastning som överstiger riskfri 
ränta plus några procent över. Vi har som mål att nå 8-10 % till en låg risk. Låg risk innebär en 
standardavvikelse på, just nu har vi 3,5 %. Vi mäter risk med riskmåttet value-at-risk (VaR). Du 
kan estimera standardavvikelsen grovt med VaR, du tar då VaR gångar 10. Om du har VaR på 
0,3 är standardavvikelsen 3. Just nu ligger vi  extra lågt,  vi har en VaR på 0,3-0,5 ca 3-5 % 
standardavvikelse. För Sverigefonden är målet att nå benchmark, vilket i det fallet är six fedex. 
Där har vi valt en inriktning som är value baserad, value kan du också approximera normalt med 
att det ungefärligen är låg-beta aktier. I flanka börsperioder som det varit nu är det enklaste att 
köpa en exakt bull alternativt att se vilka aktier som har beta 2 eller mer, har du kört all-in på 
den typen av aktien har du haft en mycket bra utveckling. Låg-beta aktier däremot håller normalt 
sett emot mycket bättre i en skakig marknad, ceteris paribus, i value exponeringen får du ingen 
hävstång mot konjunkturen, men du får en stabilitet över tiden.

Sätt att hantera risken
Det finns också olika metoder för att hantera risken i olika värdepapper, som vi skall se är detta 
lite beroende av vilken typ av fond vi talar om. Följande resonemang är dock symptomatiskt för 
de bolag vi studerat; 

Vi arbetar inte med optioner och skälet till det är att, för det första, om man kontinuerligt skall 
göra det måste man ägna sig åt det väldigt intensivt,  vi skulle då behöva en person som bara 
gjorde det. För det andra tycker vi att risken är för stor, och även om inte risken är för stor är det 
ganska osannolikt  att  man skulle få något ut av det.  Du sitter egentligen bara och kör någon 
portfölj och mervärdet är ändå begränsat, vi har kommit till slutsatsen att det mervärdet vi rent 
personlighetsmässigt är bäst lämpade att leverera är genom att försöka förstå bolagen. Däremot 
kan vi reducera, eller skall vi säga plocka ut en del av portföljen i marknaden genom att sälja 
OMX-terminer, det gör vi då och då. Då kan man säga att du tar bort en del av exponeringen i 
din portfölj, om du säljer 20 % på termin i OMX. 

En  annan  respondent  reflektera  kring  varför  det  kan  vara  farligt  med  stoppoptioner  när 
marknaden överreagerar eller när det är volatilt;

Om jag hade haft en stor stoppoption hade jag sålt. Det är gisslet med att ha automatik, det kan 
lätt  bli  dubbelfel  då.  Du  får  den  externa  faktorn  och  sedan  automatsäljer  du  något  när  du 
egentligen skall köpa. 
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Ytterligare en fortsätter på resonemanget om för- och nackdelar med stoppoptioner;

Det är väldigt olika beroende på vilken fond det är, vi jobbade mycket med stoploss ett tag. Det 
innebar  att  om vi  köper  en aktie  för  100 kr och den går ned till  95 säljer  vi  av genom ren 
automatik,  men  problemet  med  det  i  en  orolig  marknad  är  att  allt  går  ned,  då  skulle  vi 
automatiskt sälja av allt och det får vi inte göra i 8 av våra 9 fonder. Det fungerar inte i en sådan 
marknad.

Följande respondent svarar på frågan om de använder stoppoptioner i följande ordalag, där hans 
resonemang ger  en  bra  förklaring  på  varför  det  inte  är  lika  bra  i  en  vanlig  fond som en 
hedgefond; 

I hedgefonden gör vi det, men inte i Sverigefonden. Det är en jättevanlig strategi i hedgefonder, 
där måste du i princip jobba med optioner. Det är absolutavkastande, då kan du köpa ett papper 
för  100  och  där  gör  det  inte  så  mycket  om  det  blir  löst.  Problemet  är  att  om  du  har  en 
Sverigefond och köper ett bolag till 100 och ställer bort den aktien på 110. Aktien går sen upp 
till 110 och du säljer, men den fortsätter upp och stannar i 140, då har vi, allt annat lika tappat 
30. Om vi utgår från att det var indexvikten från början, så har du tappat 30 jämfört med ditt 
index. I en hedgefond är det en bra strategi, om aktien sen går upp till 120 har du tjänat 10 på din 
investering vilket är jäkligt bra. 

3.5.1 Jämförelse med tidigare forskning

Fallföretagen i vår studie använder sig av en rad olika mått för att mäta risken i de portföljer 
fonderna består av, generellt använder dock inte respondenterna i förstahand riskmått i själva 
placeringsarbetet,  utan  de  tas  i  förstahand  fram  av  två  orsaker.  För  det  första  tvingar 
finansinspektionen alla fondförvaltare att mäta risk och för det andra ses riskmåtten här som en 
information  till  dem  som  investerar  i  fonderna.  Diversifiering  exempelvis  regleras  och 
stipuleras i de bestämmelser som finansinspektionen anger för fonderna. Fondförvaltarna får 
helt enkelt inte, vare sig de ville eller ej, satsa hela fondens kapital på endast en eller ett fåtal 
aktier. Hellman (2000, s 214) identifierade att ett stort antal av de institutionella investerare han 
studerade diversifierade i enlighet med principen om indexing, alltså att portföljen inte skulle 
ligga  alltför  långt  ifrån aktiemarknadsindex. Risk definierades  därför av dessa investerare i 
relation till  index. I vår undersökning används dock inte indexing av fondförvaltarna för att 
hantera risk i portföljen, flera av respondenterna gör istället en poäng av att de inte följer index. 
Att de inte gör detta kan delvis förklaras av att det nästan genomgående handlar om relativt små 
fondbolag. För att kunna konkurrera med större aktörer kan det var nödvändigt för dessa att 
medvetet avvika från index, och då samtidigt försöka att ge en bättre avkastning än index för att 
vara  mer  attraktiva  för  investerarna.  De  kan  exempelvis  distansera  sig  från  de  större 
fondbolagen genom att välja aktier som inte finns med i de breda indexen. De små fondbolagen 
behöver ha någon form av nisch för att attrahera investerare, och eftersom de stora bolagen 
många gånger följer index, och tar bra betalt för det som en respondent så fint uttryckte det, kan 
de ha som strategi att försöka hitta aktier som inte den stora massan attraherats av. En annan 
förklaring till  varför vissa förvaltare undviker indexing ges av Chan, Chen och Lakonishok 
(2002, s 1408). De menar att förvaltare av en portfölj med småbolagsaktier som jämförs med ett 
brett marknadsindex ofta kan framstå som om de presterar dåligt, medan prestationen jämfört 
med ett småbolagsbenchmark kan vara enastående. Detta är även det en plausibel förklaring, 
även om det i vårt fall  nog ligger mer i den första förklaringen eftersom de flesta av våra 
fallföretag, säger sig medvetet försöka hitta aktier som inte den breda massan upptäckt. Flera av 
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respondenterna påpekar också att de fokuserar mera på small- och middle-cap segmenten än 
largcap när de söker efter tänkbara placeringar, vilket också skull kunna ge stöd åt Chan et als 
argument.  Ett  flertal  av  respondenterna  poängterade  även  att  de  i  förstahand  diversifierar 
eftersom finansinspektionen kräver detta av dem, eftersom de är reglerade i sina val av aktier. 
En orsak till  att  fondförvaltare inte själva anser det viktigt  att  diversifiera hittas i  Hollands 
(2006,  s  310)  studie;  Fondförvaltarna  uppfattade  här  att  det  föreligger  en 
informationsasymmetri mellan förmedlingen av företagens finansiella risk och hur de hanterar 
denna risk. Alltså att företagen inte alltid vare sig vill eller måste rapportera de olika finansiella 
risker de är utsatta för, i större utsträckning än vad lagen anger, och att det därför är svårt att 
bedöma denna risk. De uppfattade därför det inte var möjligt att diversifiera bort variationer i 
finansiell  risk  och  riskmanagement  mellan  de  olika  portföljbolagen,  varför  fondförvaltarna 
istället fokuserade på de företag som till fullo redovisade växlings- och ränterisker, eftersom de 
då uppfattade att de själva kunde hedga bort risken i sin portfölj.        

Value-at-risk (VaR) är en metod som användes av några av våra respondenter för att  mäta 
risken i portföljen, detta är ett riskmått som visar vad som kan ske med portföljens värde under 
normala marknadsförhållanden. Linsmeier och Pearson (2000, s 48) definierar VaR som följer;  

VaR is a single, summary, statistical measure of possible portfolio losses. Specifically, VaR is a 
measure of losses due to ”normal” market movements. Losses greater than the VaR is suffered 
only  with  a  specified  small  probability.  Subject  to  the  simplifying  assumptions  used  in  its 
calculation, VaR aggregates all of the risks in a portfolio into a single number […] It is simply a 
way to describe the magnitude of the likely losses on the portfolio. 

VaR har dock främst utvecklats av kommersiella banker och investmentbanker i samband med 
att de försökt hantera olika marknadsrisker, användningen av detta riskmått reflekterar därför 
också  de  karakteristiska  aspekter  och  de  behov som dessa  banker  har  i  sin  handel.  Detta 
innefattar  väldigt  korta  tidshorisonter  på  investeringarna,  väldigt  likvida  värdepapper  och 
marknadsneutrala  positioner.  När  institutionella  investerare  generellt  sett  positionerar  sig  i 
marknaden, i motsats till detta, har dessa ofta ickelikvida värdepapper i portföljen samt håller 
långa positioner i värdepapper. (Simons, 2000, s 21) Både det faktum att VaR är ett mått som 
endast anger vad som händer med värdet på portföljen vid normala marknadsrörelser, samt att 
det egentligen är utvecklat för andra förhållanden än de som gäller för fondförvaltare, stöder 
några  av  respondenternas  syn  på  detta  som  riskmått.  Finansinspektionen  anger  också  att 
fondförvaltarna  skall  mäta  portföljens  risk  i  formen  av  standardavvikelse  samt  även  göra 
stresstester. Standardavvikelse används för att mäta risken i portföljen på månadsbasis, en av 
våra respondenter påpekar dock att detta inte säger mycket mer än hur mycket fonden varierar i 
värde  under  normala  marknadsförhållanden,  precis  som  VaR,  och  att  det  endast  ger  en 
ögonblicksbild av risken en gång i månaden. Detta bygger dessutom på historiska samband och 
upprepningar, vilket gör att de därför inte säger något om framtida risker enligt respondenterna i 
denna  studie.  Även  stresstester  görs  av  fondernas  portföljer  eftersom  finansinspektionens 
bestämmelser  anger  att  detta  skall  göras.  Simons  (2000,  s  23)  skriver  att  stresstester  skall 
utföras för att säkerställa hur den aggregerade portföljen och individuella portföljer reagerar 
under olika marknadsförhållanden. Detta inkluderar förändringar i olika nyckelfaktorer rörande 
risk, korrelation, och stora marknadsrörelser. Stresstester, skriver hon, skall bland annat beakta 
alla typer av hävstångseffekter och relaterade kassaflöden, inklusive sådant som återköpsavtal, 
optioner, strukturerade värdepapper och hög-betaaktier. I mångt och mycket är det också främst 
stresstester, eller åtminstone tester av de faktorer som ingår i stresstester, som fondförvaltarna i 
denna  studie  använder  sig  av  för  att  beakta  risken  i  portföljen.  Eftersom de  kontinuerligt 
analyserar hur olika mikro- och makrofaktorer kan tänkas påverka en akties värde blir detta i sin 
själva essens en form av stresstest.        
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En av respondenterna avslöjar att de ibland hedgar sin risk genom att sälja en del av sitt innehav 
på termin, vilket gör att den totala risken i portföljen kan reduceras något. Ett annat sätt att 
minska risken är att använda sig av optioner, såkallade stopp-lossoptioner kan användas för att 
förhindra  att  aktier  i  fonden  rasar  mycket  i  värde  eftersom de  då  automatsäljs  när  värdet 
understiger  en viss gräns.  Ingen av respondenterna använder sig dock av sådana optioner i 
vanliga aktiefonder, även om några av dem poängterar att det används i deras hedgefonder. 
Detta  har  också  sin  naturliga  förklaring  om vi  beaktar  respondenternas  förklaring  av  hur 
marknaderna  fungerar,  optioner  fungerar  i  normala  marknadsförhållanden  men  riskerar  att 
stjälpa mer än hjälpa när det behövs som mest. Riskhantering för fondförvaltarna i vår studie 
handlar om att inte göra misstag som en av respondenterna uttryckte det, samt att försöka att 
minimera felen i placeringsbesluten. De ser det även som viktigt att dokumentera hur de fattat 
besluten för att kunna lära sig av sina misstag när fel ändå inträffar, vilket flera av dem påpekar 
att det gör. Holland (2006, s 309) identifierade hos fondförvaltarna i hans studie att de var mest 
intresserade av att undersöka företagens prestation under normala förhållanden, för att sedan se 
hur de exempelvis skulle påverkas av en recession i ekonomin. De försökte därför utvärdera hur 
företagen skulle reagera på en rad olika förändringar i mikro- och makrofaktorer, och de var 
väldigt intresserade av olika negativa utfall och sannolikheten för stora förluster för företagen. 
Detta ligger i linje med resultatet i denna studie. Riskanalys handlar här om att göra en grundlig 
analys av bolaget, och således identifiera olika mikro- och makrofaktorer som kan påverka vid 
olika  marknadsförhållanden.  Denna  analys  säger  mer  enligt  våra  fondförvaltare  om risk  i 
bolagen än exempelvis ett numeriskt värde i form av standardavvikelse.  

3.6 Oregelbundenheter på aktiemarknaden 

Ett intressant område som utkristalliserade sig i vår studie handlar om vad som kan ligga bakom 
olika reaktioner på marknaden, och då främst över- eller underreaktioner. I detta tema ingår 
också hur olika aktörer på en aktiemarknad påverkar varandra, och då främst vilka aktörer som 
påverkar  och  på  vilket  sätt.  Alla  våra  respondenter  talar  om situationer  där  de  ansett  att 
marknaden av någon anledning har överreagerat och där de därför har ställts inför svåra beslut, 
där de själva anser att marknaden har överreagerat medan den egna bedömningen av bolaget är 
positiv. Under denna del av intervjun har ett flertal intressanta aspekter framkommit som vi 
skall se nedan. 

Överreaktioner och underreaktioner 
En respondent pratar om hur lätt det är att göra fel när marknaden överreagerar, vilket endast 
med säkerhet kan ses i efterhand, men också hur psykologi kan spela in i överreaktioner; 

Ett typexempel på en tydlig överreaktion var hösten 2002, då köpte jag aktien Alfa Laval som 
hade noterats under sommaren. Under hösten kom det asbeststämningar i USA, aktien gick ned 
med 20 % på en dag och var nere i 40 kronor. Den 20 % nedgången motsvarade 1 milliard av 
börsvärde då, vilket var fullständigt orimligt även om det var resultatet av farhågor om värsta 
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utfallsscenario. Analytikerna tog ned aktien till sälj eller neutral, idag (5/6-07) står aktien i 440 
kronor  och  har  gått  upp  10  gångar  sedan  dess.  Det  har  inte  betalats  ut  en  enda  krona  i 
skadestånd. Det var ett nytt läge, jag tyckte det var en orimlig reaktion och jag köpte fler aktier. 
Om man tittar på hur börsen har varit den här gången, så brukar den inte vara, har det varit en 
väldig lång uppgång i vinster och det har varit en lönsamhet i industrin som har varit dubbelt så 
hög mot tidigare perioder. Då finns det mycket snack om exempelvis ”this time it’s different” 
det är bland det farligaste man kan säga, det kan du förlora mycket pengar på. 

En annan respondent talar om hur långa prognoser de gör över olika bolag, där det framkommer 
indikationer på en tro att aktier återvänder till någon form av jämviktspris på sikt; 

Man kan försöka säga om den industrin i snitt kommer att ha en lönsamhet på en viss nivå över 
tiden, efter våra 5 år ligger de på en nivå, då räknar vi med att på lång sikt kommer det bolaget 
att dras ned mot branschsnitt.  Det vore orimligt att tänka att ett bolag i all evighet skall vara 
överlönsamt givet branschen, på samma sätt är det om de ligger under branschsnitt, på lång sikt 
normaliseras det.

Det  kan  även finnas  faktorer  som förstärker  negativa-  eller  positiva  scenarier.  En av  våra 
respondenter reflekterade över detta samtidigt som han pratar om marknaden generellt under 
2007, innan bolånekrisen i USA avslöjades;

Jag har jobbat med marknaden sedan -99, och det som sker nu (2007) är värre än 2000. Det råder 
en sjuk likformighet, nu älskar i princip alla Volvo. Folk handlar mycket mer och jag tror att det 
är en effekt av att privata investerare har väldigt mycket bättre redskap till sin hjälp, det som gått 
upp hakar  man på och det som går ned säljer man.  Jag tycker själv att  Volvo är helt absurt 
värderat, det ligger fel till vad marketcap är nu. Men det gått som ett mantra att köpa Volvo och 
ingen vågar stå utanför. Gardell har varit väldigt skicklig på att snacka upp kursen, all heder åt 
honom, han är jäkligt duktig på det han gör, men som value-förvaltare måste det någon gång bli 
en  reality  check.  Varför  skall  Volvo  vara  högre  värderat  än  ABB  eller  någon  annan 
verkstadsindustri. Med en fundamentalanalys istället för en teknisk hade inte Volvo varit så högt 
värderad, men det är en effekt av att fler och fler handlar tekniskt. Inte bara privatplacerare, men 
på marginalen gör det ganska mycket vad de gör tror jag. Vilket innebär att det egentligen är 
precis som vid IT-eran. En Sverigefond vid detta tillfälle kunde exempelvis bortse ifrån Framfab 
så  länge  marketcap  var  lågt.  När  det  sedan  blev  stort  för  Framfab  låg  det  över  index.  Som 
förvaltare  av en Sverigefond kan du då inte längre bortse ifrån dem, då fanns det  vissa som 
tyckte att även om värderingen var helt sjuk måste vi köpa. Detta leder till en ytterligare push på 
en redan övervärderad aktie. Om du tar någon form av glidande medelvärde på din värdering 
kan du få sådana enorma toppar och det utlöser någon form av köpsignal. Tekniska köpsignaler 
kan bland annat innebära att positiv volymer genererar ytterligare positiva volymer. Att det blivit 
mer tekniskt tycker jag bevisas av hur marknaden reagerar på rapporterna, det finns ingen aktie 
som handlas ”flatt” utan det är upp eller ned 10%. I de fallen det varit negativt kan jag ofta tycka 
att den här lilla grejen är bara en justering på 1%, men den renderar en ändring på 10%. 

Samma  respondent  fortsätter  att  reflektera  över  i  vilken  utsträckning  teknisk  aktieanalys 
används av fondförvaltare; 

Jag tror att de flesta använder någorlunda samma metoder som jag, men jag tror att många inte 
vågar sticka ut så mycket. Många är ganska pragmatiska, de kör bara beta 2 aktier i en stigande 
marknad. Om det sedan blir sämre tider, om det blir en reality check, hinner de förhoppningsvis 
flippa sitt innehav. Sedan finns det dem som tittar på teknisk aktieanalys för att  det visat sig 
fungera. Jag tror personligen att det inte fungerar på lite längre sikt, på kort sikt kan det fungera, 
om jag vore trader  skulle jag ha koll  på det.  Jag tycker dock att  det bygger på det felaktiga 
antagande att du kan förutspå framtiden med hjälp av det förflutna. Det funkar allt annat lika, 
men allt annat är ju inte lika eftersom det finns en rad olika faktorer som kan variera.
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En  av  respondenterna  reflekterade  också  över  marknadens  reaktioner  efter  kreditkris  som 
uppstod  under  2007  i  USA,  han  var  vid  denna  tidpunkt  som många  andra,  ovetande  om 
omfattningen av det hela; 

När marknaden går ned 3,8 % som igår och 2 % idag (10/8-07) är vi i en situation där det bara är 
psykologi, fundamentan hamnar i dessa fall i bakgrunden. På kort sikt är det bara psykologi som 
styr krisen som uppstått på bolånemarknaden i USA. Nedgången uppstår eftersom marknaden är 
osäker på hur många och vilka banker som har lånat ut till den här sektorn i USA. Först trodde 
man att det var isolerat och endast gäller USA, sedan visade det sig att det var lite större grupper 
i USA än man först befarat, nu har det även kommit till Europa där det rör Tyskland och kanske 
framförallt Frankrike. Det är inne i en fas där marknaden är otrolig osäker på vem som har lånat 
ut och vem som blir drabbad. Därför faller kurserna, det blir fritt fall, och det påverkar aktier på 
två eller tre olika sätt. Vi vet att den amerikanska ekonomin till 2/3 bygger på privatkonsumtion 
och  den  har  varit  lånefinansierat  de  senaste  åren.  Blir  det  kris  i  lånesektorn  påverkar  detta 
privatkonsumtionen,  vilket  ger en lägre  tillväxt  både  i  USA och  globalt.  Det andra  sättet  är 
utlåningen, vilka bolag blir drabbade och vilka sektorer i den finansiella sektorn berörs då. Den 
tredje faktorn är att när det går ned i USA blir alla oroliga i omvärlden, då går övriga marknader 
också ned. 

Trender
Detta område berör hur förvaltare ser på omvärldsfaktorer för att med hjälp av dessa försöka att 
förutsäga en viss utveckling eller  trend i  olika  marknader.  Detta är  ett  av de områden där 
osäkerheten blir väldigt stor. En av respondenterna ger ett bra exempel på hur tron på olika 
trender påverkar valet av vilka aktier som bör köpas och vilka som bör säljas; 

Genom ganska måttliga antaganden kom vi fram till att Scania var ytterst köpvärt, ett av de mer 
köpvärda bolagen du kan hitta och det bygger förstås lite på den trenden som vi tror att Europa 
och  Östeuropa  inte  minst  kommer  att  dra nytta  av.  Det är  den marknaden  som verkligen är 
exponerad mot Östeuropa, samtidigt som Scania var på väg ut med informationen att man klarat 
modellbytena bra. Det var helt enkelt en värdering som såg väldig attraktiv ut som gjorde att vi 
valde den aktien. Det är några trender man kan hitta i portföljen, den ena är förstås Östeuropa 
men det är även Asien.  Vi har en av de stora positionerna  i Lindab,  som inte är något  stort 
företag, de bockar rör för ventilation och gör även prefabricerade hus. Lindab har funnits på den 
svenska  marknaden  i  evigheter  och  har  30  % av  sin  försäljning  i  Östeuropa.  Scania  säljer 
jättemycket  nu  i  Ryssland,  tillväxtmässigt,  och  på  bara  något  år  har  det  blivit  den  största 
marknaden för dem. En viktig sak att hålla reda på är globaliseringen, vi har sett att det gäller för 
bolagen att  vara på rätt  sida av den trenden,  har man globaliseringen emot  sig kan det vara 
jättetufft eftersom det råder en grym konkurrens. Har du däremot globaliseringen med dig som 
exempelvis Atlas Copco, vilka har 100 säljkontor i Kina, då är det fantastiskt, men det gäller 
verkligen att identifiera dessa företag också.

En  annan  respondent  reflekterar  över  hur  en  ökad  globalisering  och  industrialisering  av 
Uländerna påverkat vilka företag som kan lyckas, och att detta är viktigt att ha koll på när du 
skall välja aktier i vissa branscher; 

Det är även mycket viktigt att  det är rätt  bransch  oavsett  hur bra du är,  om du vill  tillverka 
skjortor  i  Sverige  är  det  omöjligt  när  det  är  10  gångar  billigare  i  Kina.  Det  kan  finnas 
branschförutsättningar som gör att det är omöjligt, då går det inte att tjäna pengar. Men är du 
ensam på marknaden med en inträdesbarriär eller är mycket bättre i en bransch blir det något 
helt annat.

En av respondenterna diskuterar en annan typ av trend som är något mera omdiskuterad, och 
som han själv inte är någon anhängare av; 
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Jag är ingen anhängare  av supercykel  eller ickecykel  som många är,  jag tror  inte att  vi i all 
framtid från och med nu kommer att ha en brännhet högkonjunktur vilket faktiskt en del tror. 
Det trodde vissa 2000 också men det sker en reality check någonstans. En intressant sak är vad 
som  händer  om  man  inte  tror  på  supercykeln?  En  faktor  att  utgå  ifrån  i  Europa  är  att 
privatkonsumtionen är jäkligt stark, och det gäller inte minst Sverige. Det bygger på att Sverige 
går jäkligt bra, att man sänker skatter och så vidare, vilket gör att disponibla inkomsten stiger 
och på marginalen kan man då konsumera mycket mer. Jag spelar ju hellre det spelet än att jag 
spelar  på  att  kopparpriset  kommer  att  vara  X+200  om  ett  år.  Däremot  känns  det  som  om 
konsumtionsmönstret,  dels  excesskonsumtion  men  även  baskonsumtion,  är  ett  tema  i  någon 
form.

Yttre påverkan
Ett annat  intressant område är i  vilken utsträckning fondförvaltare  har kontakt,  och utbyter 
åsikter med andra aktörer på marknaden, och om det finns någon annan påverkan mellan olika 
aktörer på aktiemarknader. En av respondenterna talade om yttre påverkan i följande ordalag;

Detta har jag funderat mycket på och jag är inte mer än människa. Här sitter jag (10/8-07) och 
funderar  och  analyserar  vad  jag  tror  om  marknaden  framöver?  Då  räknar  jag  fram  att 
grundförutsättningarna  är  jättebra,  stark  globaltillväxt,  låg  ränta,  hög  likviditet,  hög 
penningtillväxt, vilket gör att förutsättningarna finns där. Men sedan kommer det något som är 
mycket psykologiskt  (kreditkrisen i USA), vilket jag tror är en tillfällig nedgång. Men sedan 
sitter jag och diskuterar och hör personer som är betydligt mer negativa än vad jag är, jag läser 
tidningar  där allt är nattsvart,  ser på tv och träffar folk ute på staden och folk ringer hit och 
frågar om sina fonder. Hur skall jag göra nu då, skall jag sälja? Det är då klart att jag påverkas, 
även  om jag  försöker  skydda  mig  påverkas  jag  säkert  omedvetet.  Men  det  är  vårt  jobb  att 
försöka tränga undan det där och försöka tänka klart. 

Samma respondent fortsätter att prata om hur psykologi kan påverka aktiepriserna;

Det kan bli en självuppfyllande profetia trots att det inte finns någon anledning. Framförallt är 
detta ett stort problem med de mindre bolagen. I små svenska bolag är det många privatpersoner 
som investerar, när de blir de nervösa och säljer finns det ingen stor långsiktig placerare som går 
in och köper. Detta leder många gånger till att det blir fritt fall i de bolagen. På frågan om det 
inte går att utnyttja psykologiska faktorerna för att tjäna på det svara han; Visst, det vi funderar 
på nu är att gå in och köpa, att gå emot marknaden. Vi måste dock känna att det börjar närma sig 
botten för att gå in, men visst kan vi det. 

En respondent talar om hur han följer andra förvaltare som han anser duktiga för att få tips om 
investeringar; 

Rätt  ofta  tittar  jag på ägarstatistiken i ett  bolag,  aktier  som inte så många institutioner  äger, 
exempelvis  fonder  och  pensionsfonder.  Analytikerna  varken  analyserar  eller  skriver  speciellt 
mycket om aktiefonder.  I många fall finns det en anledning till att institutioner inte äger och 
analytiker inte tycker, det är liksom ointressant. Men ganska ofta kan du göra bra investeringar 
genom att  se på deras innehav.  Jag måste tillstå att  jag tittar  på vad de jag anser  är duktiga 
förvaltare gör i sina portföljer, jag tittar igenom en gång för att se om jag har missat något. Det 
går inte att sätta en siffra på i vilken utsträckning, men det finns där.

 En annan respondent fortsätter på samma tema; 

Många frågar om vi tittar i tidningar på det som skrivs där, då brukar jag svara att jag tycker det 
är mer eller mindre skräp. Det skulle vara om det kommer någon nyhet som vi inte kände till, 
men en analys som finns i tidningen brukar vara meningslöst. Däremot har jag själv jobbat som 
analytiker,  jag  läser  många  investmentbankers  analyser  och  det  är  otroligt  viktigt,  men  sen 
försöker jag välja ut ett antal analytiker som jag tror på, de som jobbar på ett sätt som jag tycker 
om och som ofta gör rätt, så analyser är otroligt viktiga i vårt jobb.
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Externa rådgivare
Det framkom också att flera av respondenterna använder sig av externa rådgivare eftersom de 
får sina analyser utifrån, en av respondenterna tala om det på följande sätt samtidigt som han 
reflekterar över i vilken utsträckning de påverkas av andra placerares agerande; 

Jag måste ändå vara ärlig och erkänna, det finns ju en marknad och vi har hyfsad koll på flödena. 
Vi kollar ungefärligt på vilka det är som handlar, vilken typ av handel, och vilka aktörer som 
handlar vad. Vi får feedback från leverantörerna av analyserna över hur flödena ser ut.  Det kan 
också vara så att nu tror vi oss förstå att Fidelity släpper innehavet i Ericsson, då är det klart att  
vi tar hänsyn till det, eftersom vi vet att det rör sig om några hundra miljoner aktier som skall 
avyttras. Då kan vi gärna dämpa lite för att inte fångar den fallande kniven i det läget så att säga, 
men det är inte något huvudsaklig sätt att arbeta för oss. Det är inte i första hand vi som gör 
analyserna utan vi köper dem utifrån. Vi har Carnegie, Enskilda, Handelsbanken och Everly med 
flera, vi har i princip de bästa leverantörerna. De gör grovgörat, och jag då främst, eftersom jag 
är  den  analytiskt  lagda  av  oss  två,  har  till  uppgift  att  i  mångt  och  mycket  analysera  dessa 
analyser.  Jag är dessutom på tre-fyra företagsluncher i veckan och lyssnar på någon VD som 
drar ett case. Då får jag möjlighet att lyssna och ompröva,  analytikerna gör dock grovgörat  i 
termer av att skaffa fram materialet. Min uppgift blir främst att scanna av befintlig information 
och skapa mig en egen uppfattning. Det kommer (ringer) in säljförfrågningar varje dag, kanske 
40 samtal om dagen. I 90 % av fallen har vi redan en åsikt om bolaget i fråga. Vi träffar också 
analytiker på daglig basis som drar igenom sina bästa case. Vi är dels på luncher och träffar 
företagsledningar, vi träffar analytiker på daglig basis och vi snackar med sales. 

Ytterligare en respondent talar om yttre påverkan samtidigt som han avslöjar att de också ibland 
ser på köp- och säljrekommendationer;

Vi  gör  egna  bolagsanalyser,  självklart  tar  vi  in  synpunkter,  kommentarer  och  hjälp  ifrån 
analytiker som finns på andra ställen, men vi vill alltid ha en egen uppfattning om saker och ting 
och vi träffar olika bolagsledningar ofta. Vi kan hämta in mycket analyser och prognoser också, 
om det kommer hit någon som berättar om ett bolag som man själv inte har någon uppfattning 
om är det väldigt lätt att vi influeras av vad de säger och hur de lägger fram det. Tycker de att 
det är ett köp har de alla argumenten klara och det som talar emot är lite mer undanskymt. Men 
om vi  har  en egen uppfattning  om aktien  kan  jag  i  och  för  sig  ändra  den om det  är  goda 
argument, men det blir en diskussion på ett annat plan. Om vi har en misstanke om någonting 
kanske vi tar ett möte till, träffa en annan analytiker som har en annan infallsvinkel eller någon 
konkurrent för att försöka reda ut det där. En annan sak som är viktigt och som vi tittar på, det är 
inte avgörande men det är en pusselbit, det är hur många köp- och säljrekommendationer  det 
finns på en aktie. Det vi älskar är om vi hittar ett bolag som vi tittar på själva, och som sticker ut 
lite i analysen jämfört med andra där i stort sett alla har sälj. Det är en kanonposition i det läget, 
men det gäller dock att vi har rätt också. Det samma gäller om alla har köprekommendation, det 
enda som kan hända då är att dra ned rekommendationerna och det är alltid folk som bara följer 
det. Det kan vara bra att gå med strömmen också för den kan fortsätta ganska långt. Men det där 
är inte lätt, av utvärderare och andra får man ofta frågan när säljer ni?

För att sammanfatta vilken yttre påverkan respondenterna utsätts för, frivilligt och ofrivilligt, är 
följande citat passande för flera av respondenternas åsikter; 

Det är oftast min egen analys, men får jag en bra analys från en investment bank om någon aktie 
vi har tänkt behålla eller köpa, och där det kommer en säljrekommendation från en analytiker vi 
litar på är det klart att jag läser den. Då måste vi fundera över vad är det han har sett i bolaget 
som vi inte har gjort? Om vi köper hans resonemang kan vi komma fram till ett annat beslut, det 
är inte ofta det händer men någon gång.
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3.6.1 Jämförelse med tidigare forskning

Överreaktioner och underreaktioner
Inom den nyare forskningen kring börsbubblor och börsras figurerar psykologiska faktorer allt 
oftare. Detta ses som ett område som kan erbjuda förklaringar till  rasen där de traditionella 
rationella teorierna inte erbjuder detta, utan enbart behandlar dessa fenomen som en avvikelse 
utan någon tydlig bakomliggande förklaring. Robert J. Shiller (2005) presenterar Feedback teori 
som en förklaring till att det kan uppstå spekulationsbubblor på värdepappersmarknaderna. Det 
han (2005, s 69) kallar feedback loops är kanske mer känt som självuppfyllandeprofetior, onda 
cirklar eller bandvagnseffekter. Shiller (2005, s 56) skriver i följande ordalag om hur feedback 
loops uppstår; 

The  amplification  mechanism  work  through  a  sort  of  feedback  loop  […]  Investors,  their 
confidence and expectations buoyed by past price increases, bid up speculative prices further, 
thereby  enticing  more  investors  to  do  the  same,  so  that  the  cycle  repeats  again  and  again, 
resulting in an amplified response to the original precipitating factors. The feedback mechanism 
is widely  suggested in popular  discourse,  and  is one  of  the oldest  finance  theories.  […]The 
feedback  theory  is  often described  as merely  a hypothesis,  unproven.  In  fact,  there  is  some 
evidence in support of such a feedback mechanism.     

En respondents resonemang kring Volvo, vilka han anser att marknaden övervärderat länge, 
som skulle kunna tyda på ett scenario liknande det som Shiller presenterar. Att aktörerna på 
aktiemarknader ser på och härmar andras beteenden för att försöka tjäna pengar är ingen nyhet, 
det  är  känt sedan tidigare  att  olika aktörer på marknaden försöker följa och förutspå olika 
strömningar i detta syfte. Detta är dock en medveten strategi och inte det Shiller framhäver som 
farligt i sitt resonemang kring feedback loops, det farliga är om investeraren tror att värderingen 
i dessa sammanhang är korrekt och således en god investering på något längre sikt. Enlig vår 
respondents resonemang skulle detta kunna vara fallet i Volvo, där ökningen till stor del enligt 
honom kan tillskriva Gardells karismatiska framtoning och övertygande uttalanden om bolagets 
framtid. 

Det  är  inte  orealistiskt  att  även  fondförvaltare  påverkas  av  andra  aktörer  på 
värdepappersmarknader, samtliga av våra respondenter berättar att de på en ganska regelbunden 
basis följer olika analytiker och andra förvaltare för att få tips om olika aktier.  Flera av de 
fondförvaltare vi intervjuat arbetar dock i ganska små fondbolag, och det är även sedan tidigare 
känt att den typen av fondförvaltare ofta försöker att avvika från mängden när det gäller sina 
aktieval, medan större fondbolag oftare följer olika benchmarks vilket vanligtvis är olika index. 
Detta skulle kunna förklara varför de intresserar sig av andra stora fonders aktieval eftersom de, 
för att avvika, behöver ha insikt om vilka aktier som de stora aktörerna äger. Även motsatsen 
till en önskan att avvika är en tänkbar förklaring, nämligen att fondförvaltarna vill undersöka 
vilka  aktier  de  stora  aktörerna  har  i  sina  portföljer  för  att  få  information  om  tänkbara 
investeringsmöjligheter. Att säga att de stora fondbolagen enbart följer index, kan vara som 
några av våra respondenter påpekar en grov förenkling, de stora bolagen har mer resurser att 
analysera flera bolag samtidigt och portföljstorleken tillåter också att de innehar fler och större 
innehav  än  i  de  mindre  bolagen.  Detta  gör  att  det  kan  vara  fruktbart  som liten  aktör  att 
identifiera när ett stort fondbolag gör en ny placering, eftersom de med sina större resurser 
lättare  kan  hitta  intressanta  aktier.  Chan  et  al  (2002,  s  1410)  som  fokuserar  på  olika 
investeringsstrategier för fonder i sina studier, visar på att eftersom fondförvaltare ofta följer 
samma strategier tenderar de att forma kluster kring index. Vidare skriver de att de få aktörer 
som avviker från benchmark ofta tenderar att favorisera tillväxtaktier och aktier med tidigare 
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bra utveckling. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att olika aktier under perioder 
blir  extra populär,  eftersom fondförvaltare  som exempelvis  anammar indexing som strategi 
tenderar att favorisera samma aktier. En av respondenterna uttryckte även att han anser att det 
råder en ganska stor likformighet bland aktiemarknadens aktörer i Sverige, vilket stödjer detta 
resonemang. Även Hellman (2000, s 151-52) pratar om ”index thinking”, vilket är en samlande 
beteckning för en strategi på aktiemarknaden bland professionella investerare. Strategin går ut 
på placerare tenderar att investera i aktier baserat på vilken vikt de utgör i ett index. Hellman 
(2000, s 208) spekulerar i att detta delvis beror på att de inte vågar sticka ut från mängden. Han 
menar att med tanke på att de förvaltar andras pengar, och att de ofta bedöms mot olika typer av 
index,  är  detta  en garanti  för  att  inte uppfattas  som alltför  misslyckad jämfört  med övriga 
marknadsaktörer. Om nu en viss likformighet råder på aktiemarknader, som ett par av våra 
respondenter antyder att det gör, skulle detta kunna vara en orsak till  att aktörerna på olika 
värdepappersmarknader ibland köper aktier som enligt en traditionell fundamentalanalys skulle 
anses övervärderade.  Det  framkommer även andra faktorer som skulle  kunna vara en del  i 
förklaringen varför aktier ibland handlas långt över det såkallade fundamentala värdet, liknande 
det  som  observerades  under  IT-eran.  En  av  våra  respondenter  talar  om  hur  vissa  aktier, 
beroende av att de utgör en stor del av index, inte kan ignoreras av fondförvaltare. Detta har en 
viss  koppling  till  indextänkandet,  samtidigt  som  det  när  det  gäller  fonder  finns  andra 
begränsningar som också spelar in. En Sverigefond, som resonemanget gällde här, har endast ett 
fåtal aktier som är möjliga investeringar. Detta kombinerat med ett indextänkande gör att vissa 
aktier helt enkelt måste beaktas trots att fondförvaltaren anser att de är övervärderade. 

Trender
Det område behandlar hur förvaltare försöker identifiera olika omvärldsfaktorer för att med 
hjälp av dessa försöka att förutsäga en viss utveckling i marknaden, detta är ett av de områden 
där osäkerheten blir som störst eftersom det är svårt att förutsäga framtida marknadsändringar. 
Samtliga  respondenterna  i  denna  undersökning  försöker  förutspå  förändringar  i  olika 
marknadsfaktorer, och som vi tidigare visat använder de olika typer av information och olika 
modeller för att förutspå dessa förändringar. Holland (2006, s 300) skriver att fondförvaltarna i 
hans studie först  identifierade hur de olika företagen skapade värde,  sedan användes privat 
informationen för att skaffa sig kunskapsfördelar rörande företagets värdeskapande. Fördelar 
som sedan användes för att analysera hur makro- och konkurrensförändringar i företagets miljö 
påverkar företaget, samt vilka åtgärder mot sagda förändringar som kan vara tänkbara. Våra 
respondenters  agerande  överensstämmer  med Hollands  resultat.  Den  publika  informationen 
användes i  fallföretagen i  vår studie i  ett  initialt  skede för att  skapa en grundläggande och 
mestadels  kvantitativ  värdering.  Omvärldsfaktorer  identifieras  här  och  lades  således  med  i 
analysen.  När sedan denna analys  kompletterades  med ett  företagsbesök ledde detta till  att 
ytterligare information kompletterade analysen. Den privata informationen kan även den avslöja 
viktiga omvärldsfaktorer som måste beaktas i prognoserna. Topp down analys är en mycket 
använd analysmetod i våra fallföretag, vilket betyder att en värdering utgår från makro faktorer 
för att sedan identifiera intressanta företag som gynnas av dessa faktorer. I denna metod är 
trender, rättare sagt tron på trender, en viktig faktor för hur fondförvaltaren kommer att agera. 
Här kan det dock vara på sin plats med ett förtydligande av vad vi menar med trender, trender 
kan vara globalisering,  vilken ingen ifrågasätter.  Detta är  en mäktig trend som öppnar nya 
marknader för handel och såldes leder till en ny konkurrenssituation. Trender kan även vara en 
tro på mean reversion eller  supercykeln som vi kommer att  diskutera mer ingående nedan. 
Supercykeln  är  ett  marknadsfenomen  där  vissa  aktörer  på  värdepappersmarknaden  (andra 
områden också) lite kortfattat tror att faktorer som teknologiutveckling, ökad produktivitet och 
en ökad globalisering kommer att göra att ekonomin når en ny nivå där konjunkturen inte får 
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någon recession eller åtminstone en begränsad sådan. Alan Greenspan (1998, s 741) definierar 
frågeställningen bakom supercykeln bra i följande resonemang; 

Our economy, of course, is changing everyday, and in that sense it is always ”new”. The deeper 
question  is  whether  there  has  been  a  profound  and  fundamental  alteration  in  the  way  our 
economy works that creates discontinuity from the past and promises a significantly higher path 
of growth that we have experienced in the recent decades.     

Detta i sig är kanske inget problem eftersom det bevisligen har skett en ekonomisk utveckling 
över tiden. Shiller (2005, s 109) menar dock lite konspiratoriskt att tvärt emot den allmänna tron 
att aktiemarknader reagerar i enlighet med teorier som supercykeln, skapas denna typ av teorier 
av  marknaden  för  att  rättfärdiggöra  ökade  aktiepriser.  Detta  kan  vara  intressant  eftersom 
spekulationer  om liknande scenarios  som detta  kan  vara  en  del  av  det  som ligger  bakom 
börsbubblor  och då således  även ras.  Våra respondenter ser  dock en fara i  denna tro,  och 
framhäver att de absolut inte tror på något liknande scenario.   

Ett annan intressant åsikt som en av respondenterna yttrade var att; ”ett bolag kan inte i all  
evighet  vara  överlönsamt  givet  branschen”. Detta  skulle  betyda,  trots  denna  respondents 
övertygande argument om att han inte ser på tekniska faktorer eftersom han anser sig vara 
”fundamentalist”, att det finns någon form av mönster i en akties pris. Vad innebär det då att 
vara  en  fundamentalist  i  dessa  sammanhang?  Hellman  (2000,  s  35)  definierar 
fundamentalvärdering av aktier på följande sätt. I korta drag innebär det att värderingen av 
aktier skall baseras på sådan fundamentala värden som vinst, aktieutdelning, kapitalstruktur och 
tillväxtpotential,  samtidigt  som  värderingen  skall  vara  helt  oberoende  av  aktuella 
marknadspriser.  Hellman  skriver  vidare  att  tidigare  forskning  rapporterat  att  denna  typ  av 
värderingsmetod visat sig vara den allra vanligast förekommande, något inte heller denna studie 
avviker ifrån då alla i denna studie anser sig vara mer eller mindre ”fundamentalister”. 
I denna värderingsmetod innefattas även att det inte går att genom historiska trender förutspå en 
akties framtida värde.

En teori som i motsats till detta bygger på historiska trender är mean reversion, denna teori 
ifrågasätter  om effektivitet  råder  på värdepappersmarknader,  vilket  är  en av grundpelarna i 
traditionella  finansieringsteorier3.  Mean  reversion  bygger  istället  på  att  aktier  över  tiden 
returnerar till någon form av långsiktigt medelvärde. Något som går stick i stäv med effektiva 
marknadshypotesen där det inte står att finna några historiska mönster i aktiepriser, och där 
aktier  tendera  att  följa  någon  form  av  random  walk.  Pionjärerna  inom  detta  område  var 
DeBondt och Thaler (1985, s 804) som dokumenterade att aktieavkastning tenderade att vara 
mean reverting. Att aktier beter sig på detta viset innebär enligt en studie av Fama och French 
(1988, s 246) att variationen i en tre till fem års innehavsperiod till 25-45 % kan förklaras av 

3 Teorin om att finansiella marknader är effektiva (i någon form) är en av grundpelarna i dagens 
finansieringslära. Marknadseffektivitet handlar om informationstillgång i marknaden och i vilken utsträckning 
information reflekteras i aktuella marknadspriser. Om svag effektivitet råder på marknaden betyder detta att 
placerare inte kan nyttja historisk prisinformation för att systematiskt göra övervinster. Svag effektivitet betyder 
alltså att all information från historiska priser reflekteras i dagens priser. Systematiken i tidsserier testas 
statistiskt med olika metoder där den vanligaste prismodellen som testas är random walk, Pt = µ + Pt-ı + εt. 
Halvstark effektivitet innebär att all tillgänglig offentlig information reflekteras i dagens priser. Detta testas 
genom att undersöka hur snabbt ny information påverkar priset på en tillgång och därigenom huruvida 
övervinster kan göras precis innan eller precis efter att ny information blir tillgänglig. Stark effektivitet innebär 
slutligen att all tillgänglig offentlig och privat information reflekteras i dagens priser vilket innebär att ingen typ 
av placerare kan göra övervinster. Denna starka form förkastas snabbt, men den halvstarka formen anses av 
många forskare att gälla. (Elton et al 2007, s 400)
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tidigare avkastningsnivåer. Fama och French fann bevis för signifikant negativ autokorrelation 
på  tre  till  fem  års  avkastning  i  sin  studie  av  storleksordnade  och  industrisorterade 
aktieportföljer. De har även senare fått stöd av forskare som Poterba och Summers (1988, s 27). 
Andra forskare som Kim,  Nelson och Startz  (1991,  s  526)  och McQueen (1992,  s  16-17) 
kritiserar  dock  denna  tidigare  forskning  på  statistiska  grunder  och  hävdar  att  resultaten  i 
forskningen inte bryter mot random walk modellen. Jegadeesh (1991, s 1441) kritiserar i sin 
studie  Fama  och  Frenchs  statistiska  metod.  Han  presenterar  bevis  för  att  styrkan  i  det 
autoregressionstest Fama och French använde maximeras om man göra en regression mellan 
månatliga aktieavkastningar och laggade fleråriga avkastningar. Baserade på detta starkare test 
visar  Jegadeesh  att  regressionens  lutning  är  signifikant  negativ  när  den  utfördes  mellan 
januariavkastningen och den laggade flerårig avkastning. Detta antyder att mean reversion kan 
påvisas i januari månad, men Jegadeesh fann dock ingen mean reversion effekt resterande delar 
av året. En av våra respondenter menar uttryckligen att aktiemarknaden denna gång uppvisat en 
ovanligt lång uppgång i vinster, ett uttalande som kan tolkas att han tror att aktiemarknader 
återvänder till  någon form av normalnivå. Han är dock inte ensam bland våra respondenter, 
även om han är  den enda som säger  det  explicit,  att  dryfta  åsikter  om att  aktiemarknader 
uppvisar återkommande mönster. Om investerarna på en marknad tror att aktier på lite längre 
sikt kommer att återvända till exempelvis ett branschsnitt, riskerar deras agerande att färgas av 
denna tro vilket kan detta leda till att fondförvaltaren undviker vissa aktier eller säljer av dessa. 
Detta i sin tur skulle kunna skapa mönster liknande mean reversion.
 
Hur kan olika aktörer påverka varandra
Ett annat intressant område i detta sammanhang är hur olika aktörer på aktiemarknader påverkar 
varandra,  vilket  det  inte  råder  någon  större  tveksamhet  om att  de  gör  det.  Flera  av  våra 
respondenter talar om hur de på eget initiativ skannar av olika analytikers rekommendationer av 
aktier  de är intresserade och att de även kontrollerar vilka aktier andra placerare har i sina 
portföljer.  Detta beteende har även Holland (2006,  s  308)  identifierat  i  sin  studie,  där han 
upptäckte att fondförvaltarna försökte att identifiera både marknadens allmänna uppfattning om 
en aktie  samtidigt  som de kontrollerade  enskilda  analytiker  och placerares  uppfattning.  De 
kombinerade sedan offentlig och privat information i olika modeller för att se om de på detta 
sätt kunde nå en annan värdering än andra aktörer på marknaden, där marknadens uppfattning 
sedan användes som benchmark för att försöka identifiera de aktier som de eventuellt hade en 
felaktig  uppfattning om.  Även Hellman (2000,  s  154)  identifierade  att  Svenska  aktörer  på 
aktiemarknader tenderade att påverkas i sina fundamentala åsikter om olika aktier bland annat 
av  andra  aktörer  på  marknaden.  Han  observerade  att  vid  enstaka  tillfällen  avvek  de 
institutionella aktörerna i sin uppfattning om en aktie gentemot andra aktörer, men att de oftast 
agerade i  enighet med dessa. Hellman skriver själv att  resultatet  i  hans studie indikerar  att 
svenska investerare inte agerar oberoende av varandra. Vi har även sett av empirin ovan att inte 
heller de fondförvaltare vi intervjuat avviker på denna punkt. Även om det bara är några av dem 
som öppet  säger  sig  följa  andra  aktörers  agerande,  talar  de  alla  om hur  de  på  olika  sätt 
interagerar med andra aktörer. Detta handlar om alltifrån att få analyser eller rekommendationer 
från utomstående analytiker till att påverkas av media eller de som investerar i fonderna. 

Shiller (2005, s 157, 162) pratar om hur direktkontakt mellan investerare kan påverka vilka 
aktier de väljer eftersom de då riskerar att börja tänka på samma sätt. Han framhäver forskning 
som visar på att människor som kommunicerar och interagerar regelbundet tendera att börja 
tänka på liknande sätt. En del av orsaken till att människor ibland gör samma bedömning är att 
de reagerar på samma information. Han menar dessutom att Word-to-Mouth överföring verkar 
vara  en  av  de  viktigaste  orsakerna  bakom fluktuationer  på  aktiemarknader  på  dags-  eller 
timbasis. Det är dock svårt att säga något om vad som ligger bakom dessa fluktuationer baserat 
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på denna studies resultat,  däremot står  det  klart  att  fondförvaltarna i  denna studie influerar 
varandra på de sätt Shiller talar om. Han får även stöd i sin forskning av Hong, Kubik och Stein 
(2005) vad det gäller direktkontakten mellan olika aktörer på aktiemarknader, åtminstone vad 
det gäller fondförvaltare. De fann i sin studie att fondförvaltare som är baserade i samma stad 
tenderar att hålla kontakt med varandra och därför påverka varandra genom word-to-mouth. 
Hong et al (2005, s 2818) ger även några tänkbara förklaringar till varför fondförvaltare ibland 
tenderar att göra liknande investeringar. En tänkbar anledning, menar de, är att fondförvaltare 
kommer över ickeoffentlig information från företagen de följer, och att de får denna information 
på lokalnivå genom företagsmöten, på olika investerarträffar eller annan kontakt med företagen. 
Även Hollands (2006) och Hellmans (2000) studier visar på att institutionella investerar når 
ickeoffentlig information på detta sätt och inte heller respondenterna i vår studie avviker på 
denna punkt. Hong et al (2005, s 2820) erbjuder också en andra alternativ förklaring till att 
fondförvaltare ibland tenderar att ha liknande portföljer. De menar att detta beror på att de är 
rädda för  att  prestera  sämre  än  andra  aktörer  i  samma bransch,  av karriärskäl,  och  därför 
kopierar andras aktieportföljer för att inte riskera att sticka ut för mycket. Ett resonemang som 
även det stöds av Hellman (2000, s 208). Hong et al (2005, s 2820) menar vidare att det är 
enklare att få information om andra aktörer innehav om du har direkt kontakt med dem, vilket 
följaktligen skulle göra det enklare att kopiera de aktörer som agerar i samma stad. Detta är ett 
tänkbart  scenario för i  princip alla,  för att  inte säga alla,  fondförvaltare  i  Sverige då de är 
positionerade i Stockholm och dessutom i en ganska begränsad del av staden. Det är därför inte 
omöjligt  att  anta  att  de  möter  varandra  ibland,  exempelvis  på  olika  kapitalmarknadsdagar. 
Dessutom visar våra respondenters resonemang att de faktiskt har en ganska frekvent kontakt 
med  aktörer  utanför  den  egna  organisationen,  vilket  kan  indikera  att  de  faktiskt  påverkar 
varandra.   
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4 Konklusion 

Publik information lyfts fram som huvudkällan för information i aktievärdering och då som 
underlag i beslutsprocessen. Kvartalsrapporter ses här som den främsta källan i prognosarbetet. 
Mjuka faktorer i form av privat information ses dock som en avgörande pusselbit i värderingen. 
Undantaget de stora publika bolag, vilka ofta är genomlysta i den grad att ett direkt möte med 
bolagets VD inte bidrar med extra information. Det ses därför som centralt med personliga 
möten med VD eller representanter från högsta ledningen för att försöka nå information som 
inte är offentlig eller som inte har nått allmänheten. Den vikt som läggs vid VD:n som person 
avslöjar  också  något  om  hur  viktig  kvalitativa  aspekter  är  vid  aktievärderingen  för  våra 
respondenter. Även om det är svårt att sätta en siffra på det som en av respondenterna uttryckte 
det, är faktorer som exempelvis ledning och VD, konkurrenskraft samt tillväxtstrategier i många 
fall avgörande för hur bolaget värderas. Vi finner det mycket intressant att bolagsledningen 
tillskrivs så stor betydelse i ett företags framtida värdeskapande och att ledningen då indirekt 
har  så  stor  inverkan  på  aktiepriset.  Detta  kan  också  vara  en  indikation  på  vilken  typ  av 
effektivitet  (se  not  3  sid.  48  för  definition)  som  kan  förväntas  finnas  på 
värdepappersmarknaden,  eller  åtminstone  att  det  föreligger  olika  typer  av  effektiv 
genomlysning av företag beroende (kan finnas fler faktorer) på storlek. 

Respondenterna i vår undersökning poängterade också vikten av att bedöma den information 
som  genereras  genom  möten  med  bolagsledningen.  Denna  information  är  dock  ibland 
svårbedömd och risken är stor att den uppfattas olika från person till person. Därför går denna 
bedömning hand i hand med bedömningen av hur trovärdig ledaren är som person, och det blir 
då även viktigt att till viss del lära känna personen i fråga. Flera av våra respondenter talar om 
vikten att möta bolagsledningarna ofta för att utveckla någon form av relation, eftersom det 
annars kan vara svårt att avgöra trovärdigheten och substansen i den information som ledningen 
delar med sig av. Ett annat sätt att göra detta på, som en av våra respondenter påpekar, är att se 
på tidigare prestationer hos exempelvis ledningen av företaget. 

Värderingsprocessen varierar  mycket  mellan  fallföretagen,  men samtliga  har utvecklat  egna 
rutiner  där  en  kombination  av  publik-  och  privatinformation  används  i  utvalda 
värderingsmodeller.  Genom  att  följa  en  egenutarbetad  rutin  eller  en  dylik  utformad  av 
fondbolaget,  hanterar  fondförvaltarna  således  osäkerheten  i  beslutsförfarandet. 
Värderingsmodellerna  var  åtskilliga,  dock  framstod  P/E-tal  som  den  klart  mest  använda. 
Anledningen till  varför  fondförvaltarna inte  i  större  utsträckning nyttjade mer sofistikerade 
värderingsmetoder,  tillskrevs  svårigheter  att  hitta  värdena i  den  publika  informationen som 
behövdes  som  input  för  att  dra  nytta  av  dessa  modeller,  estimeringsproblematik  samt 
tidskrävande arbete i situationer där snabba beslut måste fattas. P/E-tal var som vår respondent 
uttryckte det ”[..] lättast att förstå och lättast att räkna på.” Denna bild av praktiken står dock i 
kontrast till den som den traditionella finansieringsteorin målar upp av vilka metoder som är 
bäst lämpade att användas vid aktievärdering. Detta säger kanske också något om hur viktigt det 
är att de metoder som tas fram genom forskning är enkla att tillämpa i praktiken. Det  spelare 
ingen större roll hur bra teorier och modeller som vi utvecklar om de är alltför tidskrävande och 
omständliga att använda, om målet med forskningen är normativ vill säga. 

Köpbeslut  grundar  sig  hos  våra  fallföretag  på  en  omfattande  analys  av  publik-  och  privat 
information,  där  privat  information  från  bolagsledning  gällande  strategi  samt  immateriella 
tillgångar är särdeles centrala. I den initiala bolagsvärderingen tas ofta ett framtida värde på 
investeringsobjektet  fram,  och  denna  riktkurs  kvarstår  även  efter  ett  beslut  om  köp.  Då 
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innehavet efter en tidsperiod (förhoppningsvis) har stigit i värde och närmat sig denna riktkurs 
görs  också  en  omvärdering av huruvida  fondförvaltaren  skall  sälja.  Detta  ses  som mycket 
viktigt då en konsekvent avyttring vid uppnådd riktkurs kan innebära en ”förlust” om bolaget 
efteråt, baserat på en ny värdering, visade sig ha nått en ny nivå. Fondförvaltarna i denna studie 
poängterade framförallt svårigheter med att fatta ett säljbeslut vare sig det handlar om ett beslut 
att sälja efter en akties uppgång eller efter en nedgång. Vi kunde också identifiera att känslor är 
en faktor som tillkommer hos många av våra respondenter i säljbeslutsfasen. Det finns dock 
omfattande bevis som visar att finansiella beslutfattare inte alltid använder kliniska beräkningar 
baserade  på  rationell  metodologi  vid  beslutsfattande.  Det  går  också  att  utläsa  av  våra 
respondenter resonemang kring säljbeslut att det många gånger är svårt att bedöma när det är 
dags att sälja en aktie. En sak som vi noterat i denna studie, och som skulle kunna tyda på att 
respondenterna ibland är mer känslostyrda i sina säljbeslut än i köpbesluten är uttalanden som, 
du får ofta ett hum om när det är dags att sälja eller att det gäller att dansa nära utgången när  
du  har  en sådan aktie.  Säljbesluten  och  köpbeslut  grundar  sig  i  samma process  hos  våra 
fallföretag,  alltså  i  ett  omfattande  och  tidskrävande  analyserande  av  publik-  och 
privatinformation,  när fondförvaltaren väl har köpt  en aktie har de gått  igenom hela denna 
beslutsprocess. När då aktien efter en tid närmar sig en framräknad riktkurs eller andra faktorer 
indikerar att fondförvaltaren skall sälja, gör samtliga respondenter en omvärdering av aktien för 
att bekräfta om aktien bör säljas eller om ökningen baseras på nya förutsättningar för bolaget. 
Detta arbete kan även leda till att aktien behålls och riktkursen ökas. Här någonstans verkar 
dock även ytterligare faktorer tillkomma som mer handlar om de känslor våra respondenter talar 
om. De fundamentala åsikterna verkar ha en större inverkan på köpbesluten än säljbesluten. När 
respondenter som tidigare har kallat sig ”fundamentalister” börjar prata om att känslan av att det 
är  dags  att  sälja  infinner  sig,  och  där  den övriga  marknadens  åsikter  helt  plötsligt  blir  en 
viktigare informationskälla,  även om de fanns där vid köpbesluten också, pekar det mot att 
något mer än bara fundamentala åsikter ligger bakom ett säljbeslut.   

Ett intressant tema som hänger ihop med säljbesluten, och som definitivt inte är något ovanligt 
scenario för respondenterna i denna studie, är att majoriteten av dem någon gång ställts inför 
problemet att de anser att marknaden överreagerar. Ett scenario som ibland har lett till att de 
köpt mer aktier istället  för att sälja, och då således i mer eller mindre grad spekulerat  i  en 
återhämtning av kursen. Ett intressant fenomen som berör detta problem med säljbeslut och 
motviljan att sälja förlustaktier finner vi i den beteendevetenskapliga finansieringsteorin. Detta 
fenomen har benämnts dispositionseffekten och antyder att placerare behåller förlustaktier för 
länge och säljer vinnaraktier för tidigt, vilket står i strid med hur traditionell finansieringsteori 
stipulerar att investerare skall agerar. 

Samtliga av våra respondenter fattade huvudsakligen placeringsbeslut efter en diskussion med 
övriga fondförvaltare inom bolaget. Det fanns dock krav på försöka nå koncensusbeslut i två av 
våra fallföretag. Våra respondenter är verksamma i mindre fondbolag vilket ledde till ett relativt 
enkelt beslutsförfarande. Med enkelt menar vi här att aktiecaset inte behövde presenteras i flera 
instanser inom fondbolaget för godkännande före ett beslut kunde fattas. Det vi i denna studie 
kan urskilja är att beslutsfattandet ser olika ut om det sker under stressiga förhållanden och 
således som en reaktion på någon händelse på marknaden, eller om det sker som en del av det 
dagliga  långsiktiga  arbetet.  I  princip  alla  respondenterna  säger  att  den  som  står  som 
fondansvarig har mandat att fatta snabba beslut om situationen kräver det, som vid det kraftiga 
ras som skedde på Stockholmsbörsen när kreditkrisen på den amerikanska bolånemarknaden i 
år  avslöjades.  I  normalfallet  fattas  dock placeringsbeslut  i  samförstånd med andra,  där  det 
normalt sett var medarbetare som utgjorde bollplank. Som vi sagt finns det ganska omfattande 
forskning på detta område som är normativ eller utvärderande, dock har vi inte funnit någon 

56



forskning  som försökt  kartlägga  i  vilken  utsträckning  besluten  fattas  i  grupp  eller  enskilt 
förutom Hellman. 

Finansinspektionens  (FI)  regler  och  egna  ramverk  begränsar  fondförvaltarnas 
placeringsmöjligheter.  FI  har  en  maximigräns  för  ett  enskilt  innehavs  storlek  vilket 
fondförvaltarna  i  denna  studie  såg  som  ett  klart  begränsande  av  placeringsmöjligheterna. 
Sverigefonderna är ofta rena aktiefonder vilket resulterar i att när fondförvaltaren avyttrar ett 
innehav behöver de finna ett bättre alternativ, något som inte alltid är möjligt. Vi identifierade 
också  detta  problem  bland  våra  respondenter,  även  om  de  många  gånger  skulle  vilja  att 
portföljen haft dominerande innehav i en viss aktie, har de inte möjlighet att genomföra det 
eftersom  finansinspektionens  regler  förhindrar  detta.  Reglerna  är  naturligtvis  till  för  att 
förhindra  att  fondförvaltare  ”lägger  alla  ägg  i  samma  korg”,  men  det  kan  även  göra  att 
avkastningen blir sämre eftersom det, som tidigare nämnts, exempelvis finns begränsat med 
intressanta aktier för en Sverigefond. Fondförvaltare är också ganska hårt begränsade på andra 
sätt och de kan således inte alltid fatta de beslut de själva vill. När exempelvis marknaden får 
panik och de som investerar i fonden vill sälja sin andel har förvaltaren inte mycket att välja på, 
även om han anser att detta endast är psykologi och således en överreaktion. En intressant effekt 
av detta kan vara att säljmönstret påverkades av dessa tvångsförsäljningar, eftersom vissa aktier 
är  mer  likvida  än  andra  riskerar  det  att  bli  dessa  som oftast  säljs.  Detta  kan  leda  till  att 
fondförvaltaren  är  tvungen att  avyttra  likvida  innehav som har  större  potential,  än  mindre 
likvida tillgångar vilka inte är lika attraktiva i portföljen. 

Fallföretagen i vår studie använder sig av en rad olika mått för att mäta risken i de portföljer 
fonderna består av, generellt använder dock inte respondenterna i förstahand riskmått i själva 
placeringsarbetet  utan  de  tas  i  förstahand  fram  av  två  orsaker.  För  det  första  tvingar 
finansinspektionen alla fondförvaltare att mäta risk och för det andra ses riskmåtten här som en 
information till dem som investerar i fonderna. I vår undersökning används dock inte indexing 
av fondförvaltarna för att hantera risk i portföljen, flera av respondenterna gör istället en poäng 
av  att  de  inte  följer  index.  Att  de  inte  gör  detta  kan  delvis  förklaras  av  att  det  nästan 
genomgående handlar om relativt små fondbolag. För att kunna konkurrera med större aktörer 
kan det var nödvändigt för dessa att medvetet avvika från index, och då samtidigt försöka att ge 
en bättre avkastning än index för att vara mer attraktiva för investerarna. De kan exempelvis 
distansera sig från de större fondbolagen genom att välja aktier som inte finns med i de breda 
indexen. De små fondbolagen behöver ha någon form av nisch för att attrahera investerare, och 
eftersom  de  stora  bolagen  många  gånger  följer  index,  och  tar  bra  betalt  för  det  som en 
respondent så fint uttryckte det, kan de ha som strategi att försöka hitta aktier som inte den stora 
massan attraherats av. Riskanalys handlar här om att göra en grundlig analys av bolaget, och 
således  identifiera  olika  mikro-  och  makrofaktorer  som  kan  påverka  vid  olika 
marknadsförhållanden. Denna analys säger mer enligt våra fondförvaltare om risk i bolagen än 
exempelvis ett numeriskt värde i form av standardavvikelse. Det är inte orealistiskt att även 
fondförvaltare  påverkas  av  andra  aktörer  på  värdepappersmarknader,  samtliga  av  våra 
respondenter berättar att de på en ganska regelbunden basis följer olika analytiker och andra 
förvaltare för att få tips om olika aktier. En förklaring till varför våra respondenter intresserar 
sig för andra stora fonders aktieval är att de, för att avvika, behöver ha insikt om vilka aktier 
som  de  stora  aktörerna  äger.  Även  motsatsen  är  en  tänkbar  förklaring,  nämligen  att 
fondförvaltarna vill  undersöka vilka aktier  de stora aktörerna har i  sina portföljer för att  få 
information om tänkbara investeringsmöjligheter.

Den publika informationen används i fallföretagen i vår studie i ett initialt skede för att skapa en 
grundläggande och mestadels kvantitativ värdering. Omvärldsfaktorer identifieras här och läggs 
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således med i analysen. När sedan denna analys kompletterades med ett företagsbesök ledde 
detta till att ytterligare information lades till analysen. Den privata informationen kan även den 
avslöja viktiga omvärldsfaktorer som måste beaktas i prognoserna. Topp down analys är en 
mycket använd analysmetod i våra fallföretag, vilket betyder att en värdering utgår från makro 
faktorer  för att  sedan identifiera  intressanta företag som gynnas av dessa faktorer.  I  denna 
metod är trender, eller rättare sagt en tro på trender, en viktig faktor för hur fondförvaltaren 
kommer att agera. Exempel på trender kan vara globalisering, vilken inte många ifrågasätter. 
Detta är en mäktig trend som öppnar nya marknader för handel och såldes leder till  en ny 
konkurrenssituation.  Trender  kan  även  vara  en  tro  på  mean  reversion  eller  supercykeln. 
Supercykeln  är  ett  marknadsfenomen  där  vissa  aktörer  på  värdepappersmarknaden  (andra 
områden också) lite kortfattat tror att faktorer som teknologiutveckling, ökad produktivitet och 
en ökad globalisering kommer att göra att ekonomin når en ny nivå där konjunkturen inte får 
någon  recession  eller  åtminstone  en  begränsad  sådan.  Även  såkallade  mönster  i 
värdepappersmarknader är ett fenomen som är omdebatterat inom finansieringsforskningen. En 
av våra respondenter menar uttryckligen att aktiemarknaden denna gång uppvisat en ovanligt 
lång uppgång i vinster, ett uttalande som kan tolkas att han tror att aktiemarknader återvänder 
till någon form av normalnivå. Han är dock inte ensam bland våra respondenter, även om han är 
den  enda  som  säger  det  explicit,  att  dryfta  åsikter  om  att  aktiemarknader  uppvisar 
återkommande mönster.  Om investerarna  på  en  marknad  tror  att  aktier  på  lite  längre  sikt 
kommer att  återvända till  exempelvis  ett  branschsnitt,  riskerar  deras agerande att  färgas av 
denna tro vilket kan detta leda till att fondförvaltaren undviker vissa aktier eller säljer av dessa. 
Detta i sin tur skulle kunna skapa mönster liknande mean reversion.

Empiriska resultat från denna Traditionell finansieringsteori
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undersökning

Personliga egenskaper som att inse när man 
skall våga ändra sitt beslut lyfts fram som en 
viktig egenskap för fondforvaltare. (s 23)

Egenskaper är inte centrala i traditionella 
teorier som bygger på den rationella 
människan. Här finns fasta ramar att förhålla 
sig till i arbetet. 

”Många kör mycket från höften” ett citat som 
visar hur personlighet spelar roll. Beroende av 
personligheten hos fondförvaltaren utformas 
en individuell beslutsprocess, detta avgör hur 
arbetet ser ut och vilka verktyg som nyttjas i 
denna process. (s 23)

Till skillnad från våra respondenter anges/antas 
ett bästa sätt finnas för hur beslutsprocessen 
samt analysverktygen skall se ut.

En viktig del i värderingsprocessen är att vara 
en god människokännareför att ”tolka” hur bra 
företaget går. Speciellt i små företag där privat 
information kan finnas och där det då blir 
centralt att tolka ledningens utsaga. En av de 
intervjuade forvaltarna var förvånad över hur 
lite kvantitativt hans arbete var i motsättning 
till hur mycket som är känslostyrt.
(s 24)

En halvstark effektivitet antas gälla för den 
aggregerade värdepappersmarknaden enligt de 
flesta finansieringsforskarna. Detta betyder att 
privat information som inte är offentlig kan 
finnas på marknaden. Skillnaden vi vill belysa 
här är fokusen på fondforvaltarens egenskaper. 

Value-at-Risk används som verktyg av en av 
våra respondenter. Detta är en ganska ny teori 
som utvecklades av JP Morgan främst för att 
beräkna kreditrisk. Detta är således ett verktyg 
utvecklat av och för praktiker. 

Value-at-Risk har också en stark position inom 
den traditionella finansieringsforskningen. 

P/E-tal används i stor grad av våra 
respondenter då detta är lätt att räkna på, lätt 
att hantera och således ger snabba indikationer. 

P/E-tal antas vara ett verktyg som inte säger 
speciellt mycket om prisutveckling, det bör 
endast användas som ett benchmark mot 
marknaden.  

Bolag med gott ledarskap är mindre volatila än 
bolag med sämre ledning. Mycket av olika 
marknadsreaktioner bygger på nervositet och 
osäkerhet(s 24) 

Psykologi har ingen avgörande betydelse för 
en akties pris, marknaden anses vara rationell. 
Detta gäller dock främst enligt teorierna som 
behandlar placering på lite längre sikt, även 
dessa ser psykologi som en faktor på kort sikt. 
Den traditionella forskningen anger dock att 
det är icke-profesionella som skapar denna 
psykologi. Vår undersökning visar att inte 
heller fondförvaltare alla gånger är eller kan 
agera rationella.
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I en fond kan fondens bestämmelser leda till 
att fondforvaltare inte säljer vissa aktier även 
om detta vore det bästa. Detta kan bero på att 
bättre alternativ saknas, exempelvis om det rör 
sig en ren aktiefond. Även oro från 
andelsägare kan tvinga fonden att sälja av 
innehav som borde behållas. (s 30)

Det förutsätts att aktieinnehav kan avyttras när 
detta passar bäst. 

En känsla eller ett hum kan styra när det är 
dags att sälja. Känslor styr mer i sälj– än 
köpbeslut.

Rationalitetsantagandet/Bayes-sats antas styra 
placerarna.  

Dispositions-effekten Dispositions-effekten står i strid med 
rationalitetsantagandet

Riskspridning är centralt för våra 
fondforvaltare, men dessa är kritiska till 
informationsinnehållet i mått som 
standardavvikelse och betavärden. Alternativa 
kvalitativa metoder nyttjas därav.

CAPM och APT-analyser bygger på riskmått 
som standardavikelse. 

Verkligheten följer inte de uppsatta antaganden 
som finns i de teoretiska modellerna. Ett 
exempel är LTCM fonden där 2 
nobelpristagare var verksamma. De utvecklade 
en modell som var riskfri. De hade dock inte 
tagit med i beräkningen att Ryska staten inte 
skulle klara att lösa in statsobligationerna och 
därför fungerade inte modellen. Omvärlden är 
svår att kvantifiera

Tror på möjligheten att det med hjälp av vissa 
antaganden går att kvantifiera olika värden. 
Omvärlden förenklas med hjälp av antaganden. 

Tabell 1. En jämförelse mellan de empiriska resultaten i denna undersökning och traditionell
    finansierinsteori
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Förslag till fortsatt forskning
Vår  undersökning  bör  främst  ses  som  en  del  av  ett  större  forskningsområde  som  berör 
fondförvaltares arbetsmetoder. Jämfört med befintlig forskning som har samma fokus som vår, 
ger  denna  studie  ett  liknande resultat  vad  det  gäller  hur  fondförvaltare  arbetar.  Inom den 
forskning  som  fokuserar  på  den  praktiska  delen  av  värdepappershandel  i  allmänhet,  och 
institutionella placerare i synnerhet, behövs det dock definitivt flera och större studier för att 
kartlägga hur processen runt detta arbete ser ut. De antaganden som traditionellt  görs inom 
finansieringsforskningen  behöver  också  granskas  och  testas.  Relevanta  frågor  i  detta 
sammanhang är då: Hur långt ifrån verkligheten hamnar vi genom att göra dessa antaganden? 
Vilka slutsatser om kapitalmarknader kan de leda till? Verkar dessa slutsatser fånga vad som 
verkligen  händer  på  kapitalmarknaderna?  Det  område  av  finansieringsforskningen  som 
fokuserar på empiriska studier av praxis är definitivt eftersatt jämfört med den mer traditionellt 
normativt inriktade. Det finns därför även ett behov av att studera andra typer av institutionella 
placerare än fondförvaltare för att kartlägga hur dessa arbetar i praktiken. För att kunna göra 
användbara jämförelser behövs studier av exempelvis fondförvaltare med hänsyn till variabler 
som storlek på fondbolag, antal portföljer, typ av fond, antal förvaltare, listan kan göras lång. 
Det vore också intressant med studier som undersöker om det föreligger skillnader och likheter i 
arbetssätt  över  nationsgränser  för institutionella  placerare.  Flera  studier  i  samma anda som 
Hellmans, där den praktiska delen av finansieringsområdet ges ett större utrymme i forskningen, 
skulle därför vara viktiga bidrag till denna aggregerade forskning som vi anser oss tillhöra i 
denna studie. 
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