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SAMMANFATTNING
Investerare har under en lång tid försökt reda ut huruvida det går att slå marknaden. Vilket
perspektiv som investeraren har med avseende på möjligheten att slå marknaden blir aktuellt
vid val av investeringsalternativ. Ett vanligt förekommande alternativ är fonder där flöden av
kapital är beroende av faktorer på makronivå. Hur en investerare väljer att placera sitt kapital
är även påverkat av den upplevda risknivån som innefattar diverse faktorer. Syftet med
uppsatsen var att studera hur nettoflödet av investeringsfonder korrelerade med
konjunkturläget, som en faktor på makronivå, under perioden 1999 till 2017. Därtill
observerades vilka faktorer och risker som påverkade investerare vid val av investeringsfond.
En kvantitativ forskningsstrategi användes och två undersökningar genomfördes, en analys av
historisk data samt en enkätundersökning. Resultatet visade att det inte återfanns några starka
korrelationer mellan investeringsfondernas nettoflöden och konjunkturläget. Därtill påvisades
att de observerade faktorerna påverkade i högre- eller lägre grad, dock var spridningen mellan
faktorerna jämna. Den risk som tolererades mest var risken som enskilda företag stod inför.
Sammanfattningsvis noteras att nettoflöden till fonder är en komplicerad process som
sannolikt är beroende flertalet variabler. Undersökningen resulterade därutöver i en förståelse
att varken risk eller diverse faktorer sticker nämnvärt ut i en investerares val av fond.
Nyckelord: nettoflöde; konjunkturläge; investerare; risktolerans

ABSTRACT
Investors have for a long time tried to find out whether the market can be beaten. What
perspective the investor has with regard to the possibility of beating the market becomes
relevant when choosing an investment alternative. One common alternative is funds where
capital flows are dependent on factors at a macro level. How an investor chooses to place his
or her capital is also influenced by the perceived level of risk that includes various factors.
The purpose of the paper was to study how the net flow of investment funds correlated with
the business cycle, as a factor at the macro level, during the period 1999 to 2017. In addition,
it was observed which factors and risks influenced investors in the choice of investment fund.
A quantitative research strategy was used and two surveys were conducted, an analysis of
historical data and a questionnaire survey. The result showed that there were no strong
correlations between the investment funds' net flows and the business cycle. In addition, it
was demonstrated that the observed factors affected to a higher- or lower degree, however,
the spread between the factors was even. The most tolerable risk was the risk faced by
individual companies. In summary, it is noted that net flows to funds are a complicated
process that is probably dependent on several variables. In addition, the paper resulted in an
understanding that neither risk nor various factors stands out in an investor's choice of fund.
Keywords: net flow; business cycle; investors; risk tolerance

BEGREPPSDEFINITIONER
Genomgående i texten så kursiveras de begrepp som återfinns i denna definitionslista
● Amerikanska T-bill räntan - Amerikanska statsskuldväxel räntan, löptid max ett år
(Jank 2012)
● Behavioural Finance Biases - Avvikelser inom den beteendemässiga finansteorin
(Dickason & Ferreira 2018)
● Feedback-trader hypotesen - Marknadsavkastningen
investeringsfonder (Warther 1995)

påverkar

flödet

till

● Graden av konsumtionförmögenhet - Förhållandet mellan konsumtion och
förmögenheten för hushåll (Jank 2012)
● Index för marknadsrädsla - Market Volatility Index (VIX), realtidskurser för optioner
på Chicago Board Options Exchange (CBOE) för de optioner som går mot
börsindexet S&P 500 (Kopsch, Song & Wilhelmsson 2015)
● Information response hypotesen - Flödet till fonder och avkastningen på marknaden
påverkas av ny information (Warther 1995)
● Marknadsvolatilitet - Prisförändringar för värdepapper på marknaden mätt genom hur
utspridda avkastningsmöjligheter är mot genomsnittsavkastningen (Qureshi, Kutan,
Ismail & Gee 2017)
● Price-pressure hypotesen - Flödet av pengar in till fonder påverkar avkastningen och
priset på marknaden (Warther 1995)
● Price to Book (P/B-tal) - Marknadsvärde jämfört med bokfört värde, uträknat genom
skillnaden mellan pris per aktie och bokfört värde per aktie (Hillier, Ross,
Westerfield, Jaffe & Jordan, 2013).
● Price to Earning (P/E-tal) - Förhållandet mellan pris per aktie och vinst per aktie
(Hillier et al. 2013).
● Standardspridning - Skillnaden mellan Moody’s BAA and AAA företagsobligations
ränta (Jank 2012)
● Terminspridning - Skillnaden mellan en tioårig och ettårig statsobligation för den
amerikanska staten (Jank 2012)
● Utdelningskvot - Kvoten mellan utdelning och pris på aktien, baserad på S&P500
årliga genomsnittliga utdelning i förhållande till priser per kvartal (Jank 2012)
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1. INLEDNING
I inledningen behandlas uppsatsens huvudsakliga ämnesområde, vilket är hur kapital flödar
mellan olika fondkategorier beroende av information om ekonomiskt läge samt investerares
inställning till risk. Valet av ämnesområde belyses i avsnittet bakgrund, varpå ämnets
sammanhang därefter utformas i efterföljande problemdiskussion. Vidare avrundas
problemdiskussionen med problemformulering, undersökningsfrågor samt syfte. Slutligen
förklaras undersökningens avgränsningar samt uppsatsens disposition.

1.1. BAKGRUND
Investerare har under en lång tid försökt reda ut huruvida det går att köpa ett undervärderat
värdepapper och sedan sälja det när det har ökat i värde. Enligt Fama (1970) så reflekteras all
information i ett värdepappers pris. Det medför att ingen investerare sitter på information som
skulle ge personen en bättre möjlighet att hitta värdepapper som senare kommer att
överprestera (ibid). Att det inte går att slå marknaden har diskuterats och ifrågasatts av andra
aktörer inom den finansiella branschen, däribland Investment AB Spiltans verkställande
direktör (VD) Per H Börjesson. I en krönika skrev Börjesson “Glöm snacket om att det inte
går att slå börsindex.” (2015). Ett sätt att slå marknaden menade Börjesson var att köpa, samt
behålla, investmentbolag med låga förvaltningskostnader och som var långsiktiga ägare
(ibid). Vidare har olika strategier uppmärksammats som verktyg för att slå marknaden
(Ekonomifokus 2018). Två av strategierna är “Den magiska formeln” samt “Graham
Screener”, varpå båda strategierna ska kunna medföra att investeringen slår marknaden. Den
sistnämnda strategin sägs ha levererat 1400 procent avkastning på Stockholmsbörsen mellan
år 2001 och 2018 (ibid). Vilket perspektiv som investeraren har, om det går att slå eller inte
slå marknaden, blir aktuellt vid val av spar- samt investeringsalternativ.
Att spara och investera har kommit att bli en norm då nio av tio svenskar sparar och har i
genomsnitt ett sparat kapital om 100 000 svenska kronor (Lundberg 2018). Sett till de totala
antalet finansiella tillgångar så uppgick medelvärdet år 2007 till cirka 305 000 kronor per
person (Statistiska centralbyrån 2007). Det finns många olika finansiella tillgångar att placera
sitt kapital i. I stora drag kan de olika sparformerna delas upp i fem huvudkategorier (Hallå
Konsument 2018). De fem kategorierna är värdepapper, sparkonto, kapitalförsäkring,
investeringssparkonto och fonder. Den första kategorin värdepapper består bland annat av
aktier, obligationer, derivat samt andra strukturerade värdepapper såsom optioner. Den andra
kategorin sparkonto innebär att kapitalet placeras på ett konto med en fast eller rörlig ränta
och den tredje kategorin, kapitalförsäkring, innebär att pengarna placeras via ett
försäkringsföretag. Investeringssparkonto, som är den fjärde kategorin, medför att kapitalet
placeras i värdepapper men istället för att betala skatt vid avyttring så betalas en årlig
schablonskatt. Den femte och sista kategorin är fonder som är en samling av värdepapper och
aktier (ibid).
Fonder är ett av de vanligaste placeringsalternativen där alla som arbetar, per automatik,
sparar i fonder via de obligatoriska premiepensionsfonderna (Fondbolagens Förening 2018).
Sparandet sker genom statens obligatoriska pensionssystem där 2,5 procent av lönen går till
premiepensionen (Finansportalen u.å.). Bortsett från det obligatoriska sparandet, i form av
pensionssparande, så är fonder fortfarande det dominerande alternativet. Närmare 80 procent
av den svenska befolkningen sparar i fonder (Fondbolagens Förening 2018). En av
anledningarna till att fonder är populära är att det anses vara det bästa placeringsalternativet
för ett långsiktigt sparande, alltså ett sparande på mer än fem år. Sedan millennieskiftet har
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det skett en markant ökning av andel investerare i fonder. Vid 2000-talet var det 66 procent
av sveriges befolkning som sparade i fonder och 2010 var det hela 82 procent. Andel
sparande år 2010 är den högsta noteringen från tjugohundratalets början till år 2018. Sedan
2010 har andelen som sparat i fonder legat strax under 80 procent varje år (ibid).
Det finns ett antal olika typer av fonder att placera kapital i. Fonderna kategoriseras utifrån
vilka tillgångar som placeras i fonden (Avanza 2016). Generellt delas de in i kategorierna
aktiefonder, blandfonder, långa- och korta räntefonder samt övriga fonder (Swedsec 2018).
Aktiefonder består av aktier och blandfonder består av både aktier och räntebärande
värdepapper. Andelen av aktier och räntebärande värdepapper kan skilja sig mellan olika
blandfonder (Avanza 2016). Långa räntefonder består av olika obligationer med en löptid
över minst ett år, exempelvis statsobligationer. Korta räntefonder innehåller räntebärande
papper som har en löptid på högst ett år (ibid). Övriga fonder består av, som namnet antyder,
övriga fonder som exempelvis hedgefonder (Swedsec 2018).
Det som till stor del påverkar valet av investeringsfond är vilken risk som spararen kan
tolerera. Vid val av fonder är risktrappan ett vanlig förekommande verktyg för att hitta rätt
kapitalplacering (Konsumenternas.se u.å.). Högst upp på risktrappan återfinns de fonder med
högst risk, exempelvis branschfonder, och längst ned finns de fonder med lägst risk, i detta
fall korta räntefonder. Med tanke på att fonder är en samling av olika värdepapper så är
fondens risk i direkt koppling till risken för de underliggande värdepapperna. Risknivån
indikerar hur mycket andelsvärdet av fonden varierar över tid. Ju högre risk desto större
variation och ju lägre risk desto lägre variation. Incitamentet för att välja en högriskfond är att
med hög risk kommer också möjligheten till hög avkastning. Framtida avkastning och risk
prognostiseras med bas av en rad olika faktorer, däribland den politiska miljön, krig,
valutaförändringar samt konjunkturläget (ibid).
Konjunkturläge utgår från ekonomisk aktivitet i landet och jämför den faktiska aktiviteten
med en trendlinje (Konjunkturinstitutet 2018). Ekonomisk aktivitet avser hela ekonomin i
landet och mäts oftast genom faktiskt bruttonationalprodukt (BNP). Den faktiska BNP
jämförs med potentiellt BNP, där potentiellt BNP är den nivån av BNP som uppnås när det
råder fullt resursutnyttjande av arbete och kapital i landet. Konjunkturinstitutets (KI)
definition av fullt resursutnyttjande innefattar olika mätningar såsom bristen på arbetskraft
och industrins kapacitetutnyttjande. Mätinstrumentet för resursutnyttjandet, kallat
RU-indikatorn, är en viktig indikator som väger ihop olika indikatorer av resursutnyttjandet
(ibid).
Det internationella konjunkturläget har sedan mars 2019 mattats av (Konjunkturinstitutet
2019). Faktorer som har bromsat in den internationella ekonomin är bland annat en minskad
tillväxt gällande den globala handeln samt att investeringskonjunkturen inte är lika stark som
2018. Även Sverige har drabbats av en avmattning beträffande den rådande högkonjunkturen
då både företag och hushåll ställer sig mindre optimistiska till vad som kommer ske framöver
(ibid). Dock är det rådande konjunkturläget starkt jämfört med konjunkturläget efter 2008
finanskris. Efter Lehman Brothers konkurs i september 2008 så stod den ekonomiska
marknaden för en akut förtroendekris (Konjunkturinstitutet 2008). En stigande riskaversion
medförde att det finansiella systemet stod inför både likviditets- samt solvensproblem
samtidigt som den globala börsen störtdök (ibid).
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1.2. PROBLEMDISKUSSION
Följande problemdiskussion kommer belysa investerares beslut ur två perspektiv som
tillsammans bidrar till valet av investeringsfond. De två perspektiven är hur fondflöden
påverkas av olika faktorer samt investerares syn och agerande på risk.
1.2.1. Faktorer som påverkar fondflöden
In- och utflödet av kapital till och från fonder, även kallt nettoflödet, har Warther (1995)
undersökt. Han kunde påvisa att det skapades ett ökat inflöde till en fond då tillgångarna
inom fonden, exempelvis aktierna, gav en hög avkastning. Resultatet visade på att flödet till
aktiefonder påverkades starkt av hur aktierna i fonden presterade på marknaden, likväl
påverkades flödet till obligationsfonder av obligationernas prestation (ibid). Faktorers
påverkan på inflödet av kapital till i fonder undersöktes vidare av De Mingo-López och
Matallín-Sáez (2017). Forskarna fann att storleken av inflödet påverkades av historisk
prestation och tidigare storlek av inflöden. Högre historisk avkastning och större historiska
inflöden av kapital påverkade storleken på investeringsflöden för nästa period i fonden.
Avkastningen och de historiska flödena visade sig vara lika viktiga under olika tidsperioder,
både i hög- och lågkonjunktur (ibid). Att historiska prestationer påverkar flödet av
investeringar till fonder bekräftar även Cashman, Deli, Nardari och Villupuram (2012).
Forskarna menade att både positiva, men även negativa prestationer, hade effekt på flödet där
positiva ökade investeringar medan negativa minskade investeringarna (ibid). Även Ko,
Wang, Paek och Ha (2014) har observerat att tidigare resultat har en påverkan på flödet av
investeringar. Deras resultat visade att aktiefonders prestation hade inverkan på kommande
perioders inflöden där de bästa aktiefonderna fick större andel investeringar jämfört med
sämre (ibid).
Kopsch, Song och Wilhelmsson (2015) har studerat olika faktorers påverkan på flödet till
aktie- och blandfonder i Sverige. Deras studie byggde på data från 1998 till 2013 och
resultatet kunde bekräfta information response hypotesen. Hypotesen bygger på att både
fondflöden och marknadsavkastning reagerar på ny information vilket syns på exempelvis
OMX30. Däremot kunde forskarna inte bekräfta feedback-trader hypotesen, som menar att
fondflödet påverkas av aktiemarknadens avkastning, vilket i detta fall kan liknas med hur
OMX30 presterar. Trots att hypotesen inte kunde bekräftas så såg de ett samband mellan
fondflöde och aktiemarknadens avkastning. Utöver det fann de att inflödet till aktiefonder var
högre när det fanns en förväntning att fonden skulle ge en högre förväntad avkastning. Även
ett utflöde från obligationsfonder påverkade hur inflödet var för aktiefonder. Forskarna ansåg
att det blir en utjämning från flödet i obligationsfonder till aktiefonder när det finns
förväntningar på en högre avkastning från aktierna (ibid). En tänkbar anledning till en
eventuell förflyttning mellan placeringsalternativen kan vara att högkonjunkturer bidrar till en
högre förväntad avkastning för aktier, vilket i sin tur genererar ett skifte till aktiefonder. Med
detta resonemang följer även en omvänd förflyttning i lågkonjunkturer.
Konjunkturens påverkan på flödet till och från olika fonder studerade Wang, Watson och
Wickramanayake (2018). De påvisade hur fonder med olika volatilitet påverkades av den
globala finanskrisen 2008. Resultatet var att investerare påverkas negativt av en fonds
volatilitet. En negativ påverkan på en investerare var som tydligast under finanskrisen och
resulterade i minskade flöden till fonder (ibid). Att information på en makronivå påverkar
fondflödet har styrkts av Jank (2012). Forskaren konstaterade att vid sämre tider valde
investerare att skifta investeringarna från aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder till
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korta räntefonder. De korta räntefonderna sågs generellt som en säker placering i scenariot av
sämre tider. Det gjorde att vid nyheter om sämre ekonomiska förhållanden skedde ett utflöde
av kapital från mer riskabla fondkategorier till mindre riskabla fondkategorier. Det påstod
Jank var för att flödet till olika fonder förklarades bättre av information som skedde på
makronivå än endast av hur tillgångarna presterade på aktiemarknaden (ibid).
Effekten av konjunkturläge på val av investeringar var något som berördes i
Finansinspektionens stabilitetsrapport (2018). Rapporten lyfte hur makrobeslut, som
exempelvis en lågräntemiljö, gör det svårt att få avkastning på de mer traditionella
investeringarna såsom sparkonton och obligationer. Det leder till mer riskfyllda placeringar i
exempelvis aktier i hopp om bättre avkastning. Däremot i en högkonjunktur kan den högre
risken oftas underskattas. Konsekvensen av att risken underskattas kan bli att tillgångarna kan
drabbas hårt när konjunkturen mattas av (ibid). En svag utveckling på aktiemarknaden under
2018 minskade placerandet i fonder med 40 miljarder kronor (Fondbolagens Förening 2018).
Aktiefonder upplevde ett negativt nettoflöde samtidigt som blandfonder, korta- och långa
räntefonder registrerade ett positivt nettoflöde (ibid).
1.2.2. Investerares syn och agerande på risk
Vidare lämnas perspektivet av hur fondflöden påverkas av olika faktorer och för
problemdiskussionen till det andra perspektivet av hur investerare ser och agerar på risk. I en
artikel skriven av Dickason och Ferreira (2018) så delades investerare in i tre nivåer av
risktolerans. De tre nivåerna var låg-, medel- samt hög tolerans av risk där varje nivå innebar
ett specifikt beteende hos investerarna. Forskarna konstaterade att personer med låg tolerans
av risk tenderade att vara konservativa i deras investeringsbeslut medan personer med hög
risk snarare hade av avsaknad av självkontroll vid beslutstaganden. Personer med
medeltolerans av risk hamnade mitt emellan dessa två ytterligheter. Avsaknaden av
självkontroll kunde medföra att personer med hög risktolerans lätt blev lockade av olika
investeringar utan att för den delen reflektera hur risken såg ut (ibid). Det faktum att vissa
investerare blir lockade av olika investeringar kan användas av bankerna genom att
marknadsföra de placeringsalternativ som de erbjuder. Sirri och Tufano (1998) fann bevis på
att in- och utflöden inom fonder var relaterat till hur mycket uppmärksamhet fonderna fick av
media. Uppmärksamhet från media eller marknadsföring medförde att kostnaderna för
informationssökning minskade för investeraren. Generellt så visade resultatet på att flödena i
fonderna påverkades av faktorer som antingen ökade eller minskade kostnaderna för
investeraren, där informationskostnader var en utav dem (ibid).
1.2.3. Problemformulering
Då investeringsbeslut, och med det även in- och utflöden av kapital i fonder, är kopplat till
investerarens profil så anser vi att det vore logiskt om flödena följde ett mönster i olika
konjunkturlägen. Det grundar vi i att konjunkturläget möjligtvis kan fungera som en
informationssignal om hur det allmänna ekonomiska läget ser ut, vilket i sin tur kan påverka
nettoflödet beträffande fonder. Beroende av investerarens inställning till om det går att slå
marknaden så finns det anledning för oss att tro att kapitalet placeras olika beroende på den
upplevda risknivån. Den upplevda risknivån avser diverse faktorer gällande ekonomin i stort
samt vilka risker som följer med de olika fondalternativen. Kombinationen av konjunkturläge
samt risk leder oss in på uppsatsens problemformulering. Vi ämnar att observera nettoflöden
av olika investeringsfonder i Sverige, det sett till olika ekonomiska lägen i konjunkturen från
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1999 till 2017. Därutöver vill vi studera vad som påverkar investerares beslut av
investeringsfonder.

1.3. UNDERSÖKNINGSFRÅGOR
➢ Hur korrelerade nettoflödena av aktiefonder, blandfonder samt korta- och långa
räntefonder med konjunkturläge under perioden 1999 till 2017?
➢ Vilka faktorer påverkar investerares val av investeringsfonder?
➢ Vilken risk tolereras mest vid val av investeringsfonder?

1.4. SYFTE
Syftet med uppsatsen är att studera hur nettoflödet av investeringsfonder korrelerar med
konjunkturläget därtill observera vilka faktorer och risker som påverkar investerare vid val av
investeringsfond.

1.5. AVGRÄNSNINGAR
I denna undersökning har vi valt att begränsa flödet mellan fonder till att enbart beakta
nettoflödet. Därutöver baseras data på aktiefonder, blandfonder, korta- samt långa
räntefonder, vilket innebär att övriga fonder exkluderas. Därtill valdes tidsperioden mellan
1999 och 2017. Med avseende på enkätundersökningen så avgränsades populationen till
svenska fondinvesterare. Svenska fondinvesterare definieras i vår undersökning som alla
personer som investerar i fonder och inte enbart professionella.

1.6. DISPOSITION
Dispositionen för följande uppsats kommer att inleda med avsnittet beträffande den teoretiska
referensramen. Därefter kommer metoden förklaras följt av en presentation av
undersökningarnas empiri och data. Uppsatsen är uppbyggd av två undersökningar, en
avseende koppling mellan nettoflöden och konjunkturläge samt en enkätundersökning.
Anledningen till att två undersökningar används är för att de ska komplettera varandra vid
profilering av investerare under olika konjunkturlägen. Efter presentation av resultatet
kommer en analys och uppsatsen knyts slutligen ihop med slutsatser samt en sammanfattande
diskussion.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
Som underrubriken antyder så behandlar följande kapitel den teori samt de tidigare
forskningar som nyttjas i uppsatsen. Därtill även, i viss mån, andra källor som kompletterar
den teoretiska referensramen. I anknytning till avsnittet om tidigare forskning framställs fyra
hypoteser som uppsatsen undersöker. Vidare berörs forskning om risker och faktorer som
påverkar investerarna.

2.1. TEORI
2.1.1. Den effektiva marknadshypotesen
En av de första forskarna som lyfte den effektiva marknadshypotesen var Samuelson i en
artikel skriven år 1965. Forskaren hävdade att priset på marknaden alltid var justerat efter de
förväntningar som fanns samt att priset inte gick att förutspå. Fama (1970) summerade i sin
tur det resultat som Samuelson framställt. Han konstaterade att en effektiv marknad var en
marknad där priset på finansiella tillgångar helt återspeglades av den information som fanns
tillgänglig. Till det följde även resonemanget om att när ny information hade kommit ut på
marknaden så justerades priset innan någon investerare hade hunnit omsätta tillgången. Det
ledde till att en investerare enbart kunde förvänta sig att få en normal avkastning på sin
placering, varken en över- eller underavkastning. Kombinationen av att all information
återspeglades i priset samt att priset anpassade sig snabbt gjorde att en investerares försök till
att slå marknaden var dömda att förlora enligt hypotesen (ibid).
Med grund i forskning av Roberts (1959) så formulerade Fama tre olika former av effektivitet
på marknaden baserat på vilken information som fanns given (1970). Den första formen, den
svaga formen av en effektiv marknad, innebar att marknaden använde information om
tillgångarnas historiska pris samt avkastning. Den andra formen, den semi-starka formen,
hävdade att marknaden använde allmänt tillgänglig information för att sätta priserna. Till det
hörde bland annat information från årsredovisningar och information om nyemissioner. Den
tredje formen, den starka formen, innehöll all information vilket var en kombination av
historiskt pris, allmänt tillgänglig information samt eventuell insiderinformation. Forskaren
fann bevis för både den svaga- samt den semi-starka formen av en effektiv marknad. Dock
fanns inte tillräckligt med underlag för att kunna konstatera den starka formen. Det underlag
som hade samlats in gällande den starka formen räckte däremot för att den starka formen
skulle kunna agera riktmärke ur vilket avvikelser från den effektiva marknaden kunde
granskas (ibid).
Även Malkiel (2005) har bevisat att den effektiva marknadshypotesen fungerar där en av hans
forskningsstudier bekräftade Famas hypotes. Han undersökte hur olika fonder, både i USA
och Europa, presterade gentemot index under perioden 1970 till 2003. Det genom att studera
om det var möjligt för fondförvaltare att slå index och på så sätt generera högre vinster.
Resultatet visade att den genomsnittlige investeraren inte kunde slå index vilket påvisade att
all tillgänglig information speglade priserna på marknaden. Det gjorde att han kunde bekräfta
den effektiva marknadshypotesen under de senaste 30 åren (ibid).
Anledningen till att den effektiva marknadshypotesen valdes som teoretisk grund för följande
uppsats var för att kunna analysera hur information påverkar investerares val av
investeringsfond. Dock råder det delade meningar hos forskare huruvida det går att slå
marknaden samt hur effektiva dessa marknader i verkligheten är.
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2.1.2. Anomalier på effektiva marknader
Trots att Famas hypotes (1970) kunde styrkas i somliga avseenden så har det bevisats att det
förekommer anomalier som utmanar marknadseffektiviteten. En av anomalierna på en
effektiv marknad framkom i en artikel skriven av Banz (1981). Resultatet i artikeln visade på
att aktier från små företag genererade en högre avkastning jämfört med aktier från stora
företag, sett under perioden 1936 till 1975. Effekten av storleken på företaget skulle enligt
Banz beaktas med försiktighet då det kunde bevisas att effekten fanns med inte varför den
förekom (ibid). Resultatet har dock stöd av efterföljande forskning utförd i Europa där
forskningens resultat går i linje med Banz resultat om att storleken på företaget påverkar
avkastningen (Kolasinski & Li 2010).
Utöver anomalin i form av storlek så finns det forskning som antyder att aktier med en hög
Price to Book ratio (P/B-tal) och/eller hög Price to Earning ratio (P/E-tal) presterar bättre än
aktier med låga tal (Fama & French 1998). Resultatet i artikeln visade att avkastningen från
globala portföljer med ett högt- respektive lågt P/B-tal skiljde sig med 7,68 procent per år
under perioden 1975 till 1995 (ibid). Informationen om aktiers P/B-tal och P/E-tal finns
tillgänglig för allmänheten så att avkastningen skiljer sig mellan aktier med höga och låga
kvoter talar emot hypotesen. Ett ytterligare fenomen som kan utmana marknadseffektiviteten
är förekomsten av börskrascher och bubblor på marknaden (Hillier et al. 2013). Författarna
tar upp exemplet med den amerikanska börskraschen den sjätte maj 2010. Vid kvart i tre på
eftermiddagen föll börsen med 1000 poäng för att senare stabilisera sig inom loppet av några
minuter. Vad som orsakade kraschen var oklart men bara att marknaden kunde bli så instabil
motarbetade teorin om en effektiv marknad (ibid).
Nämnda avvikelser var några exempel på vilka anomalier som finns gällande teorin om en
effektiv marknad. Tänkbart är att det är anomalierna som gör att att investerare får en
anledning att tro att det går att slå marknaden. Att det förekommer en viss misstro till den
effektiva marknadshypotesen kan göra att investerare tror sig kunna placera sitt kapital bättre
än marknaden i olika ekonomiska lägen. En eventuell misstro till hypotesen var anledningen
till att vi integrerade hypotesens utmaningar till den teoretiska referensramen.

2.2. TIDIGARE FORSKNING
2.2.1. Makrofaktorer som påverkar fondflöde
Warther (1995) studerade hur fondflöden och avkastning såg ut på en makronivå genom att
utarbeta tre olika hypoteser; feedback-trader hypotesen, price-pressure hypotesen samt
information response hypotesen. Den första hypotesen, feedback-trader hypotesen, innebar
att marknadsavkastningen påverkade fondflödet. Investerare köpte fondandelar som ett
gensvar på att priset steg och sålde sedan när priset sjönk, vilket skapade en samrörelse
mellan fondflödet och marknadsavkastningen. Den andra hypotesen, price-pressure
hypotesen, byggde på att när det skedde stort inflöde till fonden så ökade priset och på så sätt
även avkastningen. Alltså var price-pressure hypotesen motsatsen till feedback-trader
hypotesen. Därtill studerades även den tredje hypotesen, information response hypotesen,
som innebar hur flödet och avkastningen reagerade på ny information (ibid).
Resultatet i artikeln visade att flödena till respektive investeringsfond var beroende av
avkastningen för den berörda fondens tillgångar (Warther 1995). Ökade marknadens
avkastning på exempelvis aktiefonder så ökade även flödet av kapital till just aktiefonder.
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Samma princip skedde även sett till obligations- samt ädelmetallsfonder. Trots att resultatet
pekade åt att marknadsavkastning påverkade flödet, feedback-trader hypotesen, så kunde
forskaren inte bekräfta det. Emellertid kunde ett samband utrönas ur resultatet men
sambandet kunde inte bevisas tillräckligt för att bekräftas. Vidare fann forskaren inte några
bevis för att fondflödet i sin tur påverkade marknadsavkastningen, price-pressure hypotesen,
vilket gjorde att även den hypotesen förkastades. På grund av att feedback-trader hypotesen
samt price-pressure hypotesen inte kunde förklara varför flödena mellan fonderna såg ut som
de gjorde så diskuterade forskaren andra tänkbara faktorer. Warther framhävde att
information på marknaden var en tänkbar faktor som påverkade både fondflöde och
avkastning. På grund av begränsningar av data kunde inte hypotesen om hur flödet och
avkastningen påverkades av ny information, information response hypotesen, vidare
undersökas. Warther ansåg att framtida forskning var nödvändig för att hypotesen skulle
kunna bekräftas fullständigt. Sammanfattningsvis var den mest sannolika förklaringen till
förändringar i fondflöden feedback-trader hypotesen givet den data som framställdes i
undersökningen. Dock nämnvärt var att investerarnas reaktioner till ny information även
spelade en avgörande roll (ibid).
Jank (2012) byggde vidare på Warthers forskning om hur fondflöden påverkades av olika
faktorer. Forskaren antog ett nytt angreppssätt till forskningen genom att studera hur ny
information påverkade fondflöden och marknadsavkastningen, information response
hypotesen. Specifikt undersöktes vilken effekt som makroekonomisk information hade på
fondflödet och marknadsavkastningen. Studien undersökte både hur den makroekonomiska
informationen påverkade fondflöden i sin helhet samt informationens påverkan på specifika
fondkategoriers flöden. Variablerna som undersöktes var utdelningskvot, standardspridning,
terminspridning, amerikanska T-bill räntan och graden av konsumtionförmögenhets (ibid).
Resultatet gav stöd till information response hypotesen, att dåliga nyheter om ekonomin
ledde till utflöden från fonder och nyheter om ett bättre ekonomiskt läge genererade ett större
inflöde (Jank 2012). Vidare påvisades det att det fanns ett skifte av flöde för de olika
fondkategorierna under olika ekonomiska lägen. Undersökningen visade på att aktiefonder,
blandfonder och långa räntefonder reagerade på liknande sätt. Inom nämnda
investeringsfonder skedde ett större utflöde vid mer instabila ekonomiska tider och ett inflöde
vid bättre ekonomiska tider. Motsatsen uppstod beträffande korta räntefonder som hade ett
större utflöde vid bättre tider och större inflöde vid sämre tider. Artikeln lyfte att en tänkbar
anledning till att korta räntefonder föredrogs vid sämre tider var för att fonderna ansågs som
ett säkrare alternativ vid mer instabila ekonomiska lägen. Studien bekräftade Werthers (1995)
hypotes om att information påverkade både flöden och avkastning, information response
hypotesen (Jank 2012).
Kopsch, Song och Wilhelmsson (2015) undersökte vad som påverkade fondflödet på den
svenska marknaden. De studerade flödet till aktie- och blandfonder baserat på data mellan
1998 till 2013. Vidare studerade de om det fanns en utjämning mellan aktiefonder och
obligationsfonder, att om flödet till ena fonden ökade så minskade flödet till den andra.
Undersökningen baserade sig på de tre hypoteserna feedback-trader-, price-pressure- och
information response hypotesen. För att studera hypoteserna använde de sig av, likt
forskningen utförd av Jank (2012), variablerna utdelningskvot, standardspridning,
terminspridning, amerikanska T-bill räntan och graden av konsumtionförmögenhet. Därtill
adderade de även variablerna index för marknadsrädsla (VIX), växelkursen mot dollar och
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skillnaden mellan hushållens konsumtion och belåningsgrad. Till en början utfördes
korrelationsanalyser separat för de olika hypoteserna med avseende på de ovan nämnda
variablerna. Resultatet gav stöd för feedback-trader- samt information response hypotesen,
däremot kunde inte analysen bekräfta price-pressure hypotesen. Därefter utfördes ytterligare
en korrelationsanalys där alla hypoteser beaktades samtidigt, återigen i kombination med
nämnda variabler. Denna gång kunde resultatet enbart ge stöd för information respons
hypotesen. Forskarna utnämnde den sistnämnda hypotesen som den viktigaste komponenten i
förklaringen av hur fondflödet såg ut på en nationell nivå. De lade fram bevis för en
korrelation angående flödet mellan aktie- och obligationsfonder. Det innebar att det gick att
observera ett utflöde av kapital från obligationsfonder samtidigt som det skedde ett inflöde
till aktiefonder. Forskarna argumenterade att utbytet av kapital mellan fonderna skedde när
det fanns förväntningar om högre avkastning för aktiefonder än i obligationsfonder (ibid).
Qureshi et al. studerade de två fondkategorierna aktie- och blandfonder (2017). Studien
baserades på relationen mellan volatiliteten på marknaden och fondernas flöde där data
hämtades från tio olika marknader i Asien under tidsperioden 2005 till 2014. Forskarna
undersökte två huvudfrågor där den första var hur fondflödet och marknadsvolatiliteten
korrelerade. Den andra huvudfrågan var hur nationella variabler påverkade
marknadsvolatiliteten och fondflödet, det med avseende på samma variabler som Jank (2012)
baserade sin undersökning på. Resultatet i artikeln visade att flödet till aktie- och blandfonder
baserades på fondernas historiska prestation på marknaden. Var marknaden mer volatil så
ökade flödet till aktiefonder och var marknaden mer stabil så ökade flödet till blandfonder.
Dessutom fann forskarna att flödet för både aktie- och blandfonder var associerade med de
makroekonomiska variabler som artikeln berörde. Dessa makroekonomiska variabler hade en
påverkan på fondflödet, där det fanns bevis på att information om en bättre ekonomisk
framtid ökade flödet. Forskarna hävdade att ett byte från mer riskabla placeringar, såsom
aktiefonder, till mer säkra placeringar, såsom blandfonder, skedde under försämrade
ekonomiska förhållanden (ibid).
Slutsatserna i artiklarna skrivna av Warther (1995), Jank (2012), Kopsch, Song och
Wilhelmsson (2015) och slutligen Qureshi et al. (2017) kan sammanfattas som följer; en av
de viktigaste faktorerna som påverkar fondflöden är informationen som finns tillgänglig.
Utifrån den teoretiska referensramen har vi anledning att tro att konjunkturen kan fungera
som en informationssignal som i sin tur påverkar flödet av kapital mellan investeringsfonder.
Det har genererat följande hypoteser:
H1: Nettoflödet till aktiefonder hade en positiv korrelation till barometerindikatorn för
konjunkturen i Sverige under perioden 1999 till 2017.
H2: Nettoflödet till blandfonder hade en negativ korrelation till barometerindikatorn för
konjunkturen i Sverige under perioden 1999 till 2017.
H3: Nettoflödet till långa räntefonder hade en positiv korrelation till barometerindikatorn för
konjunkturen i Sverige under perioden 1999 till 2017.
H4: Nettoflödet till korta räntefonder hade en negativ korrelation till barometerindikatorn för
konjunkturen i Sverige under perioden 1999 till 2017.
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Uppsatsens första undersökningsfråga berörde hur nettoflödena av aktiefonder, blandfonder
samt korta- och långa räntefonder korrelerade med konjunkturläge under perioden 1999 till
2017. Kopplingen mellan undersökningsfrågan och hypoteserna kommer vi undersöka genom
att studera hur stark korrelationen är mellan de olika investeringsfonderna och konjunkturen.
2.2.2. Risker och faktorer som kan påverka investerares beslut
Nedan lyfts fyra risker upp med tillhörande faktorer. De fyra riskerna som vi har valt att ta
upp inom ramen för denna uppsats är bolagsspecifik-, branschspecifik-, landsspecifik- samt
generell marknadsrisk. Den bolagsspecifika risken är den risk som endast påverkar det
enskilda bolaget där tillgångarna är placerade (Avanza u.å.). Bolagsrisken innefattar ett antala
faktorer som kan påverka investerares beslut i vart tillgångarna ska placeras. En faktor som
kan påverka risken är att det sker olika förändringar i bolaget, exempelvis att en ny VD
tillsätts (NasdaqOMXNordic u.å.). Därtill finns faktorerna angående förväntningar om
framtiden för bolaget samt framtida vinster och utdelningar (ibid). Vidare till den
branschspecifika risken som är isolerad till de företag som agerar inom branschen (Avanza
u.å.). Två eventuella faktorer som kan påverka en investerares riskbedömning för branschen
är subventioner och skatter. Subventioner innebär att staten ger ett ekonomiskt bidrag för att
stödja en specifik typ av vara eller tjänst (Nationalencyklopedin u.å). Staten kan därtill kräva
att investeraren betalar in en viss skatt vilket ofta sker vid avyttring av finansiella tillgångar.
Den tredje risken är den landsspecifika risken som påverkar alla bolag som bedriver
verksamhet i ett specifikt land (Avanza u.å.). En faktor som kan påverka risken är räntenivån
i landet. En förändrad räntenivå kan göra det dyrare eller billigare att låna externt kapital
(NasdaqOMXNordic u.å.). Räntan påverkar även investerare i deras beslutfattning. I ett
scenario av att räntan är lika hög på ett sparkonto med insättningsgaranti som avkastningen i
en aktie på börsen är det troligt att de väljer att placera i sparkontot. En annan faktor som kan
påverka den landsspecifika risken är samhällstrender. Beroende på vad som anses populärt
och mindre populärt så kan det påverka vilka beslut som investerare tar (ibid). Utöver räntor
och samhällstrender så är konjunkturen en faktor som även det påverkar risken i landet.
Konjunkturen har en direkt koppling till börsen då börserna stiger vid en högkonjunktur och
vice versa vid en lågkonjunktur (Nationalencyklopedin u.å). När konjunkturen går upp så
visar börskurserna bättre resultat då företagen går bra, folk tjänar mer pengar och
konsumtionen går upp. Vid en lågkonjunktur sker det omvända att börskurser sjunker, företag
går sämre, arbetslösheten stiger och konsumtionen går ner (ibid). Slutligen så är den generella
marknadsrisken den risk som finns för alla på marknaden, oavsett land eller bransch. Risken
går inte att diversifiera bort oavsett hur tillgångar placeras (Avanza u.å.). Hur marknaden
förändras dagligen påverkas av olika rykten och spekulationer. Exempelvis politiska utspel
kan ha en påverkan på hela marknaden (NasdaqOMXNordic u.å.).
Utöver vilka risker som finns så förekommer det studier som undersöker hur investerare i sin
tur påverkas av risk vid beslutstagande. I en artikel skriven av Dickason och Ferreira (2018)
så delade forskarna in investerare i tre nivåer beroende av vilken risk investerarna kunde
tolerera, vilket var låg-, medel- samt hög tolerans av risk. De olika nivåerna var ett resultat av
Behavioural Finance Biases samt investerarens personlighet. Personer med låg tolerans av
risk hade egenskapen av att vara konservativa i deras investeringsbeteende. Med det följde
tendensen av att bibehålla investeringar som presterade dåligt under en längre period, vilket i
sin tur gav konsekvensen av att de utsatte sig för mer risk. Investerare med medeltolerans av
risk tog investeringsbeslut baserat på tidigare inkorrekta finansiella beslut och de tenderade

15

att enbart se till en liten del av informationen kring investeringen. Att de inte beaktade all
information gjorde att när ny information tillkom så tog det lång tid att integrera den nya
informationen och ta beslut. Den sista nivån var den höga toleransen av risk och personerna
som hamnade i denna kategori var ofta aggressiva investerare med lite självkontroll. Att
personerna saknade självkontroll kunde medföra att de lätt blev lockade av investeringar som
inte nödvändigtvis var de bästa investeringarna för dem (ibid).
Slutligen, för att avrunda vad som påverkar en investerare vid val av fonder, så lyfter Sirri
och Tufano (1998) upp aspekten av medias påverkan på fondflödet. Resultatet från
undersökningen visade huvudsakligen att flöden till och från fonder till stor del var baserat på
fondens tidigare prestation. Därutöver påvisades att kostnaden för att söka information
beträffande investeringarna var en avgörande faktor vid val av placering. Investerare försökte
att minska kostnaderna för att söka information i så stor utsträckning som möjligt. Forskarna
konstaterade att desto större medial uppmärksamhet fonden fick desto lägre blev
investerarens kostnad för informationssökning, varpå det i sin tur ökade flödet till den
berörda fonden (ibid). Att media, och då marknadsföring, har en påverkan på flödet till och
från fonder är värt att notera vid diskussion om vad som påverkar investerares val av fond.
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3. METOD
Metodavsnittet kommer att börja med att beskriva den valda forskningsmetoden samt den
forskningsstrategi som används genomgående i hela uppsatsen. Därefter beskrivs metoden
för de historiska nettoflödena, metoden för enkätundersökningen, följt av en bortfallsanalys
samt metodkritik. Avsnittet avslutas med reflektioner kring undersökningarnas validitet och
reliabilitet.

3.1. FORSKNINGSMETOD OCH FORSKNINGSSTRATEGI
Forskningen har verkställts med en deduktiv metod, vilket innebär att grunden i uppsatsen har
byggts på tidigare teorier, modeller och forskning. En deduktiv undersökning utgår från en
tidigare teori och med den som grund utformas olika hypoteser som granskas genom empiri
(Bryman & Bell 2011). Sammanfattat betyder det att tidigare teori styr forskningen och
insamlandet av data. Inom det valda ämnet för denna uppsats fanns det tidigare forskning
som tog hänsyn till olika variabler, förhållanden och marknader. Utifrån det gick det att skapa
en grund för att undersöka hur valda variabler kunde påverka fondflöden på den svenska
marknaden. Genom den deduktiva metoden kunde insamlad empiri jämföras med tidigare
forskning, det med förhoppningen att utforma möjliga slutsatser inom området.
Vidare har uppsatsens forskning baserats på en kvantitativ forskningsstrategi. En kvantitativ
forskningsstrategi utgår från att insamlad information kan kvantifieras, alltså att det går att få
fram tal, mängd eller storlek. Genom att informationen kan kvantifieras till mängddata så kan
den senare bearbetas i en analys (Leedy & Ormrod 2010). Val av strategi var baserat på den
data som fanns tillgänglig med avseende på valda fondflöden. När det finns siffror i resultatet
och undersökningsmaterialet lämpar sig en kvantitativ undersökning bäst (Eliasson 2013). En
kvantitativ strategi kan därtill göra det möjligt att se kausaliteter och genomföra en
generalisering baserat på resultatet (Bryman & Bell 2011).

3.2. HISTORISKA NETTOFLÖDEN INVESTERINGSFONDER
Den första undersökningen i uppsatsen baserar sig på en longitudinell forskningsdesign. En
longitudinell forskningsdesign bygger på ett urval som studeras över en längre period där
data hämtas vid minst två, men oftast flera, tillfällen (Diggle, Diggle, Heagerty, Heagerty,
Liang & Zeger 2002). Vid en longitudinell studie undersöks förhållanden mellan variabler
under en längre tidsperiod, vilket kan bidra till att det lättare går att påvisa eventuella
orsakssamband (ibid). Undersökningens data var sekundärdata insamlad från Statistiska
centralbyrån (SCB) och Konjunkturinstitutet (KI). Sekundärdata innebär att data har hämtats
från andra källor än forskarnas egna insamling, exempelvis andra personer och/eller företag
(Eliasson 2013). Vid en longitudinell studie är sekundärdata användbart då det blir lättare att
få tillgång till data som sträcker sig över en längre tidsperiod (Bryman & Bell 2011). Hade
data varit av primär form hade datainsamlingen krävt längre tid. Nämnvärt är att
undersökningens korrelations- samt regressionsanalyser baserades på sekundärdata men
omvandlades till primär genom egna utförda analyser.
Data från SCB innefattade information angående fondflöde för aktiefonder, blandfonder samt
korta- och långa räntefonder för perioden 1999 till 2017. Informationen var hur nettoflödet
för berörda fonder sett ut kvartalsvis från 1999 K1 till och med 2017 K4. Genom att
exportera data från SCB till Excel samlades informationen in. Data från KI innefattade hur
konjunkturen sett ut mellan 1999 och 2017. Konjunkturläget beskrevs i form av ett index där
100 motsvarade ett normalt ekonomiskt läge, under 100 motsvarade ett svagt läge och över
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100 innebar ett starkt läge. Värdena var presenterade månadsvis och knöts ihop med en linje
mellan dessa datapunkter. Även denna information exporterades till Excel för bearbetning.
Värdet av konjunkturen sammanställdes kvartalsvis för att få samma tidsintervaller som data
beträffande fondflöden. Därigenom kunde en analys på kvartalsbasis genomföras mellan
konjunkturen och fondflöde för de undersökta investeringsfonderna.
I det första steget av analysen skapades ett linjediagram för konjunkturläget över hela
tidsperioden baserat på index från barometerindikatorn. Därefter framställdes ett diagram för
nettoflödet för varje fondkategori under perioden 1999 till 2017. Det för att få en överblick
över utvecklingen under tidsperioden. Sedan utfördes en korrelationsanalys för alla fem
variablernas korrelation gentemot varandra. Resultatet framställdes i en korrelationsmatris i
Excel. Vidare konstruerades ett punktdiagram för varje fondkategori gentemot
barometerindikatorn för att belysa eventuella korrelationer. Sista steget i analysen var att
framställa enkla regressioner gentemot barometerindikatorn. I regressionen var
barometerindikatorn den oberoende variabeln och nettoflödet för respektive fond var den
beroende variabeln. Vid en regressionsanalys är det av vikt att besitta en förståelse hur
spridningen av data ser ut. Innan regressionerna utfördes så ställdes histogram upp för att få
en uppfattning om fördelningarna. Baserat på histogrammen, samt den stora mängd data som
fanns tillgänglig, approximerades spridningarna till att de var normalfördelade. Med grund i
en normalfördelning kunde senare analyser utföras av de framställda regressionerna.

3.3. ENKÄTUNDERSÖKNING
Till den andra delen av uppsatsen, som undersökte vilka faktorer som påverkade investerares
val av investeringsfonder samt vilka risker som tolererades, så användes en tvärsnittsdesign.
Att undersökningen använde en tvärsnittsdesign innebar att data samlades in vid en tidpunkt
samt från fler än ett fall (Denscombe 2014). För att komma upp i önskad mängd av underlag
gjordes två nedslag, ett via internet och ett fysiskt vid Odenplans tunnelbanenedgång. Data
samlades in med hjälp av en enkätundersökning vilket medförde att underlaget
kategoriserades som primärdata (Eliasson 2013). Populationen som undersökningen utgick
från var svenska fondinvesterare, vilket i vår undersökning innebar alla som investerar i
fonder och inte enbart professionella. Urvalet gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval vilket
medförde att det inte gick att utröna vilken sannolikhet som varje individ hade för att ingå i
stickprovet (ibid). Den variant på icke-sannolikhetsurval som användes var ett
bekvämlighetsurval (Borg & Westerlund 2012) då undersökningen delades ut via våra sociala
medier samt som fysiska enkäter. Utdelningen via sociala medier gjordes genom att en länk
lades ut, varpå länken var tillgänglig för alla våra kontakter.
Trots ett bekvämlighetsurval ansåg vi att urvalet reflekterade den grupp som vi ämnade att
undersöka i tillräckligt hög utsträckning, vilket var svenska fondinvesterare. Eftersom vi ville
nå ut till svenska fondinvesterare oberoende av kunskapsnivå så ansåg vi att utdelningen av
enkäter var lämplig. För att skapa en så stor spridning som möjligt så delade bekanta i sin tur
internetlänken via deras kanaler. Oavsett om enkäten besvarades fysiskt eller via internet så
framgick det att kriteriet för att delta var att personen skulle spara i fonder. Även de
undersökningsdeltagare som deltog i pilotstudien valdes genom ett bekvämlighetsurval.
Oberoende om det var pilotstudien alternativt den faktiska enkätundersökningen så var
deltagandet frivilligt och deltagarna kunde välja att avsluta undersökningen när som i
processen.
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Det material som användes för att samla in data var ett frågeformulär. Formuläret utformades
i SurveyMonkey (u.å.) och frågorna baserades på tidigare forskning om risktolerans
(Dickason & Ferreira 2018), olika informationskällor (Sirri & Tufano 1998) och vilka
generella risker som finns (Avanza u.å.). Fem frågor togs fram där den första frågan berörde
Sirri och Tufanos forskning (1998), den andra frågan vilka faktorer som påverkar val av
investeringsfond och den tredje frågan vilken risktolerans personen anses ha (Dickason &
Ferriera 2018). Den fjärde frågan berörde vilka risker som påverkar val av investeringsfond
(Avanza u.å.) och slutligen den femte frågan som frågade om personen visste skillnaden
mellan de olika investeringsfonderna.
Som nämnt utfördes en pilotstudie av enkäten, det för att få tillgång till respons om hur
frågorna tolkades samt om det var något som var otydligt. Totalt fem personer deltog i
pilotstudien där varje person blev ombedd att kritiskt granska hur frågorna och
svarsalternativen uppfattades. Deltagarna skrev ned kommentarer på ett separat papper som
vi samlade in. Därutöver genomfördes kortare kvalitativa intervjuer för att tydliggöra hur
respondenterna ansåg att helheten av undersökningen var. Att utföra kvalitativa intervjuer i
en pilotstudie kan förbättra en enkätundersöknings utformning (Glock 1988). All respons
integrerades sedan till den faktiska enkätundersökningen.
Den första frågan undersökte vilken som var den primära källan till information vid val av
investeringsfond där svarsalternativen som ställdes upp var ‘Privatrådgivare bank’, ‘Familj
och vänner’, ‘Dagstidningar (även digitalt)’, ‘Internet och bloggar’, ‘Media och TV’, och
slutligen ‘Annan’. Den andra frågan utredde vilka faktorer som påverkade valet av
fondinvestering där deltagarna fick gradera hur mycket faktorerna påverkade där skalan var
“1 = Påverkar inte alls” och “4 = Påverkar helt”. Faktorerna som skulle graderas var ‘Fondens
avgifter’, ‘Förväntningar på avkastning’, ‘Skatt för innehav’, ‘Riksbankens ränta’,
‘Nuvarande konjunkturläge’, ‘Framtida tänkbara konjunkturläge’, ‘Trender i samhället’ samt
‘Spekulationer kring den globala marknaden’. Anledningen till att det utformades en
fyrgradig skala var för att deltagarna skulle behöva välja ett svar som var riktat mer eller
mindre åt ett håll. Det för att minska risken för att deltagarna genomgående skulle svara i
mitten av skalan. Den tredje frågan berörde vilken risktolerans deltagaren ansåg sig att ha, där
personen fick svara antingen ‘LÅG RISKTOLERANS - Jag beaktar all tillgänglig
information innan jag tar beslut’, ‘MEDEL RISKTOLERANS - Jag beaktar en del av
tillgänglig information innan jag tar beslut’ alternativt ‘HÖG RISKTOLERANS - Jag tar
snabba beslut oberoende av hur mycket information som finns’.
Den näst sista frågan undersökte vilka risker som påverkade investeraren vid val av
investeringsfond där deltagaren återigen fick gradera olika risker med gradskalan “1 =
Påverkar inte alls” och “4 = Påverkar helt”. De risker som graderades var ‘RISK FÖR
FÖRETAGEN - Organisatoriska förändringar’, ‘RISK FÖR BRANSCHEN - Förändrad skatt
på innehavet/branschen står inför ändrade subventioner’, ‘RISK I LANDET - Förändrad
konjunktur, ränteläge eller samhällstrend’ och ‘RISK PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN Rykten och spekulationer om framtiden’. Frågeformuläret avslutades med en JA/NEJ-fråga
om personen visste skillnaden mellan aktiefonder, blandfonder samt korta- och långa
räntefonder. Totalt samlades 72 stycken enkäter in via internet och resultatet från
enkätundersökningen bearbetades i SurveyMonkey (u.å.). Därefter exporterades data från
SurveyMonkey till Excel för att framställas i diagram. Med facit i hand hade en annan server
använts för samla in enkäterna då SurveyMonkey tog betalt för exportering av data till Excel.
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För att samla in önskad mängd enkäter, totalt 100 stycken, så kompletterades den digitala
enkätundersökningen med en fysisk utdelning av enkätformulär. Enkäterna delades ut vid
Odenplans tunnelbanenedgång och urvalet var ett icke-sannolikhetsurval. Platsen valdes på
grund av att det är en central knutpunkt i Stockholm där många passerar. Då det var
valborgsmässoafton och flertalet arbetade halvdag så delades formulären ut mellan 14.30 till
16.30. Val av tid baserades på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få in
personer över 18 år som kan investera i fonder. Likt undersökningen via internet så var
kriteriet för att få besvara frågorna att personen skulle investera i fonder. Samma frågor
användes vid den fysiska enkäten som vid den internetbaserade, det för att resultatet skulle
kunna gå att sammanställas. Totalt samlades 28 formulär in varpå data integrerades till den
tidigare undersökningen som utfördes via internet. Vid sammanställning av data så användes
viktade medelvärden beträffande fråga två och fyra. Det innebar att varje svarsalternativ hade
ett värde som senare multiplicerades med antalet observationer. Därefter dividerades summan
med totala antalet observationer, varpå medelvärdet framställdes.

3.4. BORTFALLSANALYS
Enkätundersökningen lades delvis ut på sociala medier via en länk vilket medförde att de som
ville delta i undersökningen var dem som klickade på länken. Det i sin tur gjorde att den risk
för bortfall som återstod var risken för interna bortfall (Bryman & Bell 2011). Av de 72
besvarade enkäterna via internet så var det två frågor som hade 71 svar. Det var fråga tre
angående “Vilken risktolerans anser du att du har vid fondinvesteringar” och fråga fem “Jag
vet skillnaden mellan aktiefonder, blandfonder samt korta- och långa räntefonder”. Med
avseende på den fysiska enkätundersökningen så besvarade alla 28 respondenter på samtliga
frågor, vilket medförde att det inte förekom något bortfall.

3.5. METODKRITIK
Valet av kvantitativ strategi kan ifrågasättas då det kan orsaka en diskrepans mellan
verkligheten och de kvantitativa variablerna. Det är något Schütz (1962) har belyst då han
påpekar att det kan uppstå en klyfta mellan det som undersökts och hur samhället ser ut i
verkligheten. En kvantitativ strategi kan i många fall missa de mer djupgående förklaringarna
i forskningen (Eliasson 2013). Det baseras på att mängddata sällan har en större
förklaringsgrad än kvalitativa variabler. När variabler behöver förklaras i hög grad, alternativt
att undersökningsproblemet inte kan besvaras i en kvantifierbar mängd, kan en kvalitativ
strategi lämpa sig bättre då den kan ge en djupare förståelse. Med avseende på
undersökningens insamlade data, vilket var av kvantifierbar mängd, så var den bästa strategin
det kvantitativa tillvägagångssättet. Därtill ökar möjligheten till att genomföra
generaliseringar med en kvantitativ grund då mycket data kan samlas in och analyseras. Att
ha tillgång till en stor mängd data främjar att urvalet bättre representerar populationen, varpå
en generalisering mer sannolikt kan göras (ibid).
Utförandet av undersökningen gällande flödet till och från investeringsfonder genomfördes
med en longitudinell forskningsdesign. En eventuell nackdel är att tillvägagångssättet för hur
mätningarna utförs kan skilja sig från när mätningarna startades jämfört med mätningarna
idag (Bryman & Bell 2011). Kopplat till denna undersökning så skedde det en
omklassificering av investeringsfonder vid vissa tillfällen som i viss mån påverkade datan.
All data som bearbetades var sekundärdata vilket gör att det kan uppstå en diskrepans mellan
framställd data och vad den ska användas till i vår undersökning (Eliasson 2013).
Diskrepansen innebar att den data som samlats in till SCB alternativt KI var ämnade för ett
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annat ändamål än det som låg till grund för denna undersökning (ibid). Barometerindikatorns
data kunde därtill kritiseras på grund av den till viss del var uppbyggd på subjektiva variabler.
Ett exempel på en subjektiv variabel var att KI uppskattade vad fullt resursutnyttjande
innebar. Det gjorde att data kunde bli något annorlunda om den hämtats från en annan källa
än KI, vilket KI själva påpekade i sin rapport (Konjunkturinstitutet u.å.). Nämnvärt är dock
att sekundärdata samlades in från två trovärdiga institutioner och statistiska databaser. Det
gav en trygghet i att den data som användes var tillräckligt tillförlitlig.
För att undersöka vilka faktorer och risker som påverkade en investerares val av fond valdes
en tvärsnittsdesign. Det finns både för- och nackdelar med en tvärsnittsdesign. Bland
nackdelarna finns bland annat att det är svårt att uttala sig om specifika samband (Denscombe
2014). I och med att undersökningen enbart gör ett nedslag vid ett tillfälle för varje
respondent så går det inte att göra någon jämförelse av data från ett annat tillfälle. Det i sin
tur gör att det kan vara svårt att uttala sig om hur en eventuell utveckling kan komma att se
ut. En fördel med en tvärsnittsdesign, och då specifikt med avseende på en
enkätundersökning, är att en stor mängd data kan samlas in på kort tid (ibid). I denna uppsats
var det fördelen med att kunna samla in data på ett effektivt sätt som låg till grund för val av
strategi. Dock hade kvalitativa intervjuer med en fokusgrupp eventuellt kunna utröna mer
djupgående vilka faktorer samt risker som påverkar val av fonder (Lapan, Quartaroli &
Riemer 2011).

3.6. VALIDITET
Validitet belyser frågan om undersökningen mäter det som den är menad att mäta (Eliasson
2013). Här framstår diskussionen om barometerindikatorn, som belyser konjunkturläget i
Sverige, var ett bra mått för att beskriva det ekonomiska läget. Barometerindikatorn
inkluderade många olika faktorer, däribland bristen på arbetskraft samt olika industriers
kapacitetsutnyttjande (Konjunkturinstitutet 2018). Då indikatorn innefattar flera relevanta
faktorer med avseende på konjunkturen så ansåg vi att det är ett relevant mått för det
ekonomiska läget i Sverige för perioden 1999 till 2017. Anledningen till att
barometerindikatorn är ett relevant mått grundas även på att prognoserna från KI har använts
över lång tid. Därutöver anses KI ha tillförlitlighet gällande deras utsikter om
konjunkturläget. För att besvara eventuell kausalitet mellan konjunkturläget och fondflöde
bör frågan lyftas om det verkligen enbart var konjunkturläget som påverkade fondflöden. I
uppsatsen har det inte undersökts huruvida det fanns andra faktorer som påverkade flödet till
fonder. Det gör att den interna validiteten kan ifrågasättas (Leedy & Ormrod 2010). Då data
från SCB inkluderade samtliga flöden beträffande aktiefonder, blandfonder samt korta- och
långa räntefonder så ökar generaliserbarheten för resultatet på den svenska fondmarknaden.
Det för att data kan anses representativt för populationen då det skedde en totalundersökning
(Eliasson 2013).
Validiteten i enkätundersökningen stärktes genom att frågorna utformades i linje med tidigare
teorier och forskning, vilket Eliasson (2013) hävdar är viktigt. Frågorna belyste faktorer från
tidigare studier och forskning om vad som kunde påverka val av investeringsfond. Det
medförde att enkäten undersökte vilka faktorer som kunde tänkas påverka och hur mycket de
påverkade valet. Det som utmanade enkätundersökningens validitet var att den byggde på ett
bekvämlighetsurval. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval medför ofta att urvalet inte
blir representativt för populationen varpå resultatet blir svårt att generalisera (Bryman & Bell
2011). Dock ansåg vi att 100 insamlade svar gav en tillräcklig grund för analys samt att
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kunna se möjliga tendenser hos investerare. Vidare utmanades validiteten då det fanns en risk
att deltagarna tolkade frågorna och svaren olika, vilket kunde ge en skev bild av resultatet.
Som tidigare nämnt var nyckelord till frågorna baserade på tidigare forskning men trots det
återstod risken för en subjektiv tolkning. Vid den fysiska distributionen av enkäterna så fanns
möjligheten för deltagarna att ställa frågor. Att det fanns tillfälle att utreda eventuella
oklarheter minskade risken för subjektiva tolkningar vilket stärkte validiteten.

3.7. RELIABILITET
Reliabilitet berör huruvida undersökningen skulle ge samma resultat vid ett senare tillfälle
(Eliasson 2013). Det har skett en kontroll av insamlad data både från SCB och KI för att
undersöka när det registrerats och att ingen data har blivit fel presenterad. Det stärker
reliabiliteten då använd data kan hämtas och ge samma resultat igen (ibid). Stabiliteten i
undersökningen anser vi som god då det endast har behandlat historiskt data vilket gör att den
inte kommer ändras för den undersökta tidsperioden (Bryman & Bell 2011). Eftersom det inte
krävdes någon omfattande behandling av rådatan, då den var redan kategoriserad, så krävdes
det inte heller någon betydande subjektiv bedömning. En subjektiv bedömning vid
översättning av data kan påverka reliabiliteten negativt men då ingen sådan bedömning
gjordes så stärktes reliabiliteten i undersökningen (ibid).
Enkätundersökningen ställde frågor som berörde risker, faktorer och informationskanaler som
påverkade en investerares val av fond. Vad en deltagare tyckte var riskfyllt vid tillfället för
enkäten kan komma att ändras vid en återupprepning av undersökningen längre fram i tiden.
Enkäten besvarades baserat på deltagarnas subjektiva åsikter vilket kan ge som konsekvens
att det blir svårt att förutspå hur dessa åsikter förändras över tid (Bryman & Bell 2011). För
att bygga upp reliabilitet stärktes den interna reliabilitet genom enkätens utformande. Det
genom att svarsskalan på enkätfrågorna var relaterade till varandra så att en poäng kunde
sammanställas. Svarsalternativen hade samma poängskala, i form av en intervallskala, vilket
medförde att det gick att jämföra resultaten mellan svaren. Enkäten var utformad med slutna
frågor och tolkades sedan endast av två personer vilket har stärkt interbedömarreliabiliteten
(ibid). Att kalibrera två personer som ska tolka ett resultat är mindre tidskrävande än att
kalibrera flertalet observatörer. Därutöver blir kalibreringen och tolkningen av svaren enklare
med slutna frågor jämfört med om deltagarna skulle ha fått svara fritt.
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4. EMPIRI OCH DATA
Följande empiriavsnitt kommer att redogöra den data som undersökningen har genererat.
Till att börja med kommer all data relaterat till undersökningen av historiska nettoflöden
gällande
investeringsfonder
presenteras.
Därefter
kommer
resultatet
från
enkätundersökningen ställas upp.

4.1. HISTORISKA NETTOFLÖDEN INVESTERINGSFONDER
Följande noter, gällande den data som har exporterats från SCB, påverkar resultatet i viss
mån:
Not1: “Under andra kvartalet 2014 blev ett flertal
svenskregistrerade. Totalt flyttades omkring 130 miljarder.”

utlandsregistrerade

fonder

Not2: “2014K4 har det skett en omklassificering på 16 miljarder kronor från hushållssektorn
till utlandet. Detta påverkar sektorernas ställningsvärden för 2014K4. Vid jämförelse av
fondförmögenheten och nettosparande mellan 2014K3 och 2014K4 måste därför hänsyn tas
till omklassificeringen.”
I kommande avsnitt från 4.1.1 fram till 4.1.6 har vi valt att bortse från de nämnda noterna och
inkludera den data som berörs. Innan vi valde vilken data som skulle presenteras så utförde vi
tester där notdatan exkluderades. Trots att extremvärden exkluderades så påverkades varken
korrelationen eller p-värdet avsevärt vilket gör att vi presenterar den data som innehåller alla
mätpunkter.
4.1.1. Konjunkturläge
Figur 1 beskriver konjunkturläget i Sverige perioden mellan 1999 till 2017. Data är baserad
på barometerindikatorn där ett indexvärde på 100 påvisar ett normalläge med varken högeller lågkonjunktur. Ett värde över 100 påvisar en högkonjunktur och under 100 påvisar en
lågkonjunktur. Figuren illustrerar svängningar för perioden där de djupaste dalarna påvisas
2001, 2009 och 2013 och de högsta topparna sker 2000, 2007, 2011 och 2017.

Figur 1. Konjunkturläget Sverige under perioden 1999-2017. Källa: Konjunkturinstitutet
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4.1.2. Korrelation barometerindikatorn och investeringsfonder
Tabell 1 visar korrelationen mellan barometerindikatorn, aktiefonder, blandfonder samt kortaoch långa räntefonder. Barometerindikatorn påvisar en korrelation på 0,131 till korta
räntefonder, 0,037 till långa räntefonder, 0,025 till aktiefonder och -0,100 till blandfonder.
Tabellen visar en korrelation för korta räntefonder gentemot långa räntefonder på 0,713, emot
aktiefonder på -0,333 och mot blandfonder på -0,057. De långa räntefondernas korrelation till
aktiefonder är 0,038 och gentemot blandfonder är den -0,020. Till sist redovisas korrelationen
mellan aktie- och blandfonder som påvisar ett värde på -0,311.
Tabell 1. Korrelation mellan barometerindikator och investeringsfonder
Korrelation
Barometerindikator Räntefonder, korta Räntefonder, långa Aktiefonder Blandfonder

1
1
Räntefonder, korta 0,131
0,713
1
Räntefonder, långa 0,037
0,025
-0,333
0,038
Aktiefonder
-0,100
-0,057
-0,020
Blandfonder
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet
Barometerindikator

1
-0,311

1

4.1.3. Aktiefonder
Figur 2 visar nettoflödet uttryckt i miljoner kronor för aktiefonder under perioden 1999 till
2017. Perioden visar negativa flöden under 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015. Störst
negativa nettoflöden skedde under 2006, 2008 och 2011. Positiva nettoflöden som överstiger
+20000 miljoner kronor skedde under 2000, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017. Den
absoluta toppen sker år 2010.

Figur 2. Nettoflöde aktiefonder i Sverige under perioden 1999-2017. Källa: Statistiska
centralbyrån
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Figur 3 visar korrelationen mellan aktiefonder och barometerindikatorn för perioden 1999 till
2017. Varje punkt är nettoflödet för ett kvartal under perioden sett mot barometerindikatorn
index för motsvarande period. Det finns en punkt med ett extremvärde, det sker när
barometerindikatorn ligger på 107,5 och nettoflödet är +78581 miljoner kronor. De tre
punkterna med lägst barometervärde motsvarar ett index på 68,9, 70,9, och 72,3 och har ett
nettoflöde på +8126, +23159 och +14742 miljoner kronor respektive.

Figur 3. Korrelation aktiefonder mot barometerindikator under perioden 1999-2017. Källa:
Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet
Tabell 2 visar regressionsanalysen för aktiefonder och barometerindikator. En koefficient om
36,647 innebär att för varje positivt steg i x-led, alltså i avseende på barometerindikatorn, så
ökar nettoflödet till aktiefonder med ungefär 36,647 miljoner kronor. Vidare visar Tabell 3 ett
P-värde på 0,833, R-kvadrat på 0,001 och en justerad R-kvadrat -0,013. Standardfel för
regressionen visar ett värde på 15542,171.
Tabell 2. Regression aktiefonder
Värde
Koefficienter
Standardfel
t-kvot
Konstant
4794,445
17429,767
0,275
Barometerindikator
36,647
173,630
0,211
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet

p-värde
0,784
0,833

Tabell 3. Regressionsstatistik aktiefonder
Regressionsstatistik
Värde
R-kvadrat
0,001
Justerad R-kvadrat
-0,013
Standardfel
15542,171
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet
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4.1.4. Blandfonder
Figur 4 visar nettoflödet i miljoner kronor för blandfonder under perioden 1999 till 2017.
Störst inflöde skedde under 2000 och är det enda värdet överstigande +20000 miljoner
kronor. Störst utflöde skedde under 2010 med ett negativt nettoflöde överstigande -80000
miljoner kronor. Övriga perioder uppvisar liknande nettoflöden med varandra.

Figur 4. Nettoflöde blandfonder i Sverige under perioden 1999-2017. Källa: Statistiska
centralbyrån
Figur 5 visar korrelationen i ett punktdiagram gällande blandfonder mot barometerindikatorn.
Varje punkt är nettoflödet och barometerindikatorn för ett kvartal under perioden. Punkterna
är relativt samlade förutom tre punkter till vänster vilket motsvarar barometerindikatorer om
68,9, 70,9, och 72,3 och ett nettoflöde på -3440, +4383 och +12030 miljoner kronor
respektive. Därefter visas ett extremvärde med barometerindikator index på 107,5 och
negativt nettoflöde med -88323 miljoner kronor. Punkten motsvarar 2010 K2.

Figur 5. Korrelation blandfonder mot barometerindikator under perioden 1999-2017. Källa:
Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet
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Tabell 4 visar resultatet av regressionsanalysen mellan blandfonder och barometerindikator.
Barometerindikatorns koefficient är -133,462 vilket innebär att för varje steg indikatorn tar
rör sig blandfonder 133,462 i motsatt riktning, ett steg upp orsakar ett utflöde i blandfonder
med 133,462 miljoner kronor. P-värdet är på 0,391, t-kvot på -0,863, R-kvadrat 0,010 och en
justerad R-kvadrat -0,003. Standardfel för regressionen påvisar värdet 11766,443
Tabell 4. Regression blandfonder
Värde
Koefficienter
Standardfel
t-kvot
Konstant
13977,196
13195,477
1,059
Barometerindikator
-113,462
131,449
-0,863
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet

p-värde
0,293
0,391

Tabell 5. Regressionsstatistik blandfonder
Regressionsstatistik
Värde
R-kvadrat
0,010
Justerad R-kvadrat
-0,003
Standardfel
11766,443
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet
4.1.5. Långa räntefonder
Figur 6 redovisar nettoflödet i miljoner kronor för långa räntefonder under perioden 1999 till
2017. Kvartal 2014 K2 respektive 2014 K4 visar ett positivt nettoflöde överstigande +20000
miljoner kronor. Största negativa flödet skedde under 2012 med ett negativt flöde
överstigande -10000 miljoner kronor.

Figur 6. Nettoflöde långa räntefonder i Sverige under perioden 1999-2017. Källa: Statistiska
centralbyrån
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Figur 7 redogör korrelationen mellan långa räntefonder och barometerindikator index över
tidsperioden 1999 till 2017. Varje punkt motsvarar värden från ett kvartal under perioden.
Figuren visar ett extremvärde som har ett index på 101,1 och ett positivt nettoflöde på
+70900 miljoner kronor vilket är under perioden 2014 K2. Det illustreras även tre punkter
med ett lägre barometer index än resterande punkter. Dessa har ett index på 68,9, 70,9, och
72,3 med ett nettoflöde på -693, -4003 och +8747 miljoner kronor respektive.

Figur 7. Korrelation långa räntefonder mot barometerindikator under perioden 1999-2017.
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet
Tabell 6 presenterar regressionsanalys för långa räntefonder mot barometerindikatorn.
Koefficienten för baromterindikatorn visar ett värde på 33,625 vilket påvisar att för varje steg
indexet tar rör sig nettoflödet för långa räntefonder 33,625 i samma riktning. Ett steg upp för
barometer indexet genererar ett ökat nettoflöde med 33,625 miljoner kronor. P-värdet för
regressionen ligger på 0,749, t-kvot på 0,321, R-kvadrat på 0,001 och justerad R-kvadrat
-0,012. Standardfel visar värdet 9382,333.
Tabell 6. Regression långa räntefonder
Värde
Koefficienter
Standardfel
t-kvot
Konstant
-144,200
10521,816
-0,014
Basindikator
33,625
104,815
0,321
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet

p-värde
0,989
0,749

Tabell 7. Regressionsstatistik långa räntefonder
Regressionsstatistik
Värde
R-kvadrat
0,001
Justerad R-kvadrat
-0,012
Standardfel
9382,333
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet
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4.1.6. Korta räntefonder
Figur 8 visar nettoflödet för korta räntefonder i miljoner kronor under perioden 1999 till
2017. Perioderna 2006 och 2014 visar ett positivt nettoflöde överstigande +20000 miljoner
kronor. Störst negativa nettoflöden skedde under 2012 och 2016 där båda nettoflöden
överstiger -10000 miljoner kronor.

Figur 8. Nettoflöde korta räntefonder i Sverige under perioden 1999-2017. Källa: Statistiska
centralbyrån
Figur 9 redovisar korrelationen mellan korta räntefonder och baromterindikatorns index i ett
punktdiagram. Varje punkt motsvarar värden från ett kvartal under perioden 1999 till 2017.
Det finns ett extremvärde som har indexvärdet 101,1 och ett nettoflöde på +53405 miljoner
kronor. Figuren redogör även för tre punkter med barometervärde om 68,9, 70,9 och 72,3
som har ett nettoflöde på -1351, -7861 och -379 miljoner kronor respektive. Övriga punkter
ligger relativt samlade.

Figur 9. Korrelation korta räntefonder mot barometerindikator under perioden 1999-2017.
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet
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Tabell 8 redogör regressionsanalysen mellan korta räntefonder och barometerindikatorn.
Koefficienten för barometerindikatorn visar ett värde på 107,126 vilket gör att för varje steg
indexet tar kliver nettoflödet för korta räntefonder i samma riktning med 107,126. P-värdet
visar 0,259, t-kvoten 1,136, R-kvadrat 0,017 och justerad R-kvadrat 0,004. Standardfelet
ligger på 8437,888.
Tabell 8. Regression korta räntefonder
Värde
Koefficienter
Standardfel
t-kvot
Konstant
-9028,785
9462,670
-0,954
Barometerindikator
107,126
94,264
1,136
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet

p-värde
0,343
0,259

Tabell 9. Regressionsstatistik korta räntefonder
Regressionsstatistik
Värde
R-kvadrat
0,017
Justerad R-kvadrat
0,004
Standardfel
8437,888
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet

4.2. ENKÄTUNDERSÖKNING
Figur 10 redogör fördelningen mellan vilken som är respondenternas primära källa till
information vid fondinvesteringar. ‘Privatrådgivare bank’ är den primära källan för 28
procent, ‘Familj och vänner’ för 19 procent, ‘Dagstidningar’ för 13 procent, ‘Internet och
bloggar’ för 22 procent, ‘Media och TV’ för 5 procent och ‘Annat’ för 13 procent.

Figur 10. Primär källa till information som en procentuell andel av 100 svarande
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Figur 11 redogör det viktade medelvärdet för hur stor påverkan följande faktorer har vid valet
av fondinvestering. Den lägsta summan är 1 och redogör att det påverkar inte alls
respondenternas val. Summan 4 är maximum och visar att faktorn påverkar helt
respondenternas val. ‘Fondens avgift’ har ett viktat medelvärde på 2,72, ‘Förväntningar på
avkastning’ 3,19, ‘Skatt för innehav’ 2,43 , ‘Riksbankens ränta’ 1,94, ‘Nuvarande
konjunkturläge’ 2,55, ‘Framtida tänkbara konjunkturläge’ 2,51, ‘Trender i samhället’ 2,44,
‘Spekulationer kring den globala marknaden’ 2,52.

Figur 11. Faktorers påverkan vid val av fondinvestering
Figur 12 presenterar vilken risktolerans som enkätdeltagarna ansåg att de hade. Totalt svarade
99 personer (ett internt bortfall) där majoriteten på 72,73 procent ansåg att de hade en medel
risktolerans. Det var 13,13 procent som ansåg att de hade låg risktolerans och 14,14 procent
som hade hög tolerans.

Figur 12. Deltagarnas risktolerans av 99 svarande
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Figur 13 redovisar viktade medelvärden för hur stor påverkan fyra kategorier av risker har på
respondenternas val av fondinvestering. Intervallet ligger mellan 1 och 4 där summan 1
påvisar ingen påverkan alls och summan 4 visar att det påverkar helt respondenternas val.
Kategorin ‘Risk för företagen’ har ett viktat medelvärde på 2,34, ‘Risk för branschen’ 2,50,
‘Risk i landet’ 2,75 och ‘Risk på den globala marknaden’ 2,69.

Figur 13. Riskernas påverkan vid val av fondinvestering
Figur 14 visar sista frågan i enkätundersökningen där deltagarna blev tillfrågade om de visste
vad som var skillnaden mellan de olika investeringsfonderna. Resultatet visar att 72,73
procent vet vad skillnaden är och 27,27 procent vet inte vad skillnaden är. Totalt svarande 99
personer, vilket innebär att ett internt bortfall förekom.

Figur 14. Vetskap om skillnad mellan fondinvesteringar av 99 svarande
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5. ANALYS
Analysen kommer först att granska resultatet av den historiska datan utifrån de fyra
hypoteserna. Därefter kommer övriga iakttagelser som uppstod vid framställning av data
undersökas följt av en analys kring enkätundersökningens resultat.

5.1. ANALYS HYPOTESER
5.1.1. Hypotes 1 - aktiefonder
Hypotes ett baserades på tidigare forskning, främst Jank (2012) och Kopsch, Song och
Wilhelmsson (2015), angående att det skulle finnas en positiv korrelation mellan aktiefonders
nettoflöde och information på makronivå. Hypotesen kan inte bekräftas enligt resultatet, det
finns ingen stark korrelation mellan aktiefonders nettoflöde och barometerindikatorn.
Resultatet visade en korrelation på 0,025 vilket påvisar att variablerna rör sig slumpartat
gentemot varandra. Det gör att resultatet inte kan styrka Warthers (1995) antagande om
information response hypotesen påverkan på fondflödet. Undersökningen finner inga starka
bevis på att aktiefonders nettoflöde påverkas av ny information som Warther antydde.
Även Jank (2012) menade att fondflöden påverkades av nyheter om ekonomin på makronivå.
Forskaren bevisade att det skedde ett utflöde från vissa investeringsfonder vid dåliga nyheter
om ekonomin och inflöden vid positiva nyheter om ekonomin. Specifikt bevisades att det
skedde ett inflöde till aktiefonder vid bättre ekonomiska tider och utflöde vid sämre tider
(ibid). Enligt korrelationen från vår analys går det inte att styrka att det skedde ett inflöde vid
bättre ekonomiska tider och ett utflöde vid sämre. Det går att utröna specifika punkter som
belyser kopplingen mellan konjunkturen och nettoflödet. Ett exempel som belyser kopplingen
är fjärde kvartalet under 2010 som hade en barometerindikator på 114,8 och ett positivt
nettoflöde på +32207 miljoner kronor. Det finns flertalet punkter som påvisar denna
korrelation som Jank (2012) påpekade men samtidigt finns det punkter som belyser
motsatsen. För kvartal fyra under 2012 var barometerindikatorn nere på 86,5 men det fanns
ett positivt nettoflöde på +25473 miljoner kronor. Spridning av de nämnda mätpunkterna
belyser korrelationsresultatet på 0,025 och är inte i linje med Janks (2012) samt Qureshi et al.
(2017) resultat.
Korrelationen överensstämmer inte med Kopsch, Song och Wilhelmsson studie (2015).
Forskarna har delvis undersökt samma period, 1998 till 2013, men vi förlängde perioden till
2017 och startade från 1999. Möjlig anledning till skillnaden i resultat är att vi undersökt
specifikt konjunkturläget genom barometerindikatorn och hur den fungerar som
informationssignal. Kopsch, Song och Wilhelmsson (2015) och Jank (2012) undersökte
specifika variabler såsom utdelningskvot, standardspridning, terminspridning, amerikanska
T-bill räntan och graden av konsumtionförmögenhet. Dessa har en anknytning till
barometerindikatorn men är även självstående information på makronivå som inte
nödvändigtvis kopplas till konjunkturläget. Det gör att vi kan se att konjunkturläget i sig inte
kan påverka aktiefonders nettoflöden i form av information response hypotesen. Det har
tänkbart en viss påverkan men är antagligen inte hela orsaken.
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5.1.2. Hypotes 2 - blandfonder
För hypotes två, beträffande blandfonders negativa korrelation till barometerindikatorn, visar
resultatet en negativ korrelation på -0,100. Den negativa korrelationen stämmer överens med
vår hypotes som talar för Qureshi et al. (2017) resultat men är samtidigt inte i linje med Janks
(2012) utfall. En korrelation om -0,100 anses dock som svag vilket gör att hypotes två inte
kan bekräftas helt. Att hypotesen inte kan bekräftas förtydligas därtill genom att
regressionsanalysen resulterade i ett p-värde på 0,391. P-värdet är för högt för att påvisa en
regressionslinje för blandfonder och barometerindikatorn. En konsekvens av det låga p-värdet
är att det inte går att bekräfta tidigare forskning om information response hypotesen med
avseende på blandfonder. Specifika punkter går att urskilja som bekräftar vår uppställda
hypotes och på så sätt är i linje med Warthers (1995) information response hypotes och
Qureshi et al. (2017). Exempelvis återfinns en mätpunkt 2008 K4 som har en
barometerindikator på 72,3 och ett nettoflöde om +12030 miljoner kronor. Dock finns även
mätpunkter som motbevisar detta vilket gör att hypotesen inte kan bekräftas, exempelvis
2006 K4 med barometervärde om 111,5 och ett nettoflöde om +11880.
5.1.3. Hypotes 3 - långa räntefonder
Hypotes tre, som hävdade att långa räntefonder hade en positiv korrelation till
barometerindikatorn för perioden 1999 till 2017 i Sverige, kan inte heller bekräftas. Utfallet
för korrelationsanalysen visar en positiv korrelation på 0,037 vilket dock är i linje med vår
uppställda hypotes. Däremot är den allt för nära noll för att påvisa en stark korrelation mellan
variablerna. Det blir tydligare när det genomförs en regressionsanalys som resulterar i ett
p-värde på 0,749. Värdet är för högt för att klargöra att det finns en tydlig regressionslinje
mellan långa räntefonder och barometerindikatorn. Resultatet överensstämmer inte med vad
Jank (2012) påvisat om långa räntefonders nettoflöde. Utfallet från Janks studie visade att,
likt bland- och aktiefonder, fanns det en positiv korrelation för långa räntefonder. Visserligen
uppdagas en positiv korrelation med den är inte tillräckligt tydlig för att påvisa att en
korrelation finns, något som dock Jank fann (ibid).
Att det inte finns någon korrelation blir tydligare vid granskning av specifika mätpunkter
under perioden. När barometerindikatorn låg på 72,3, vilket påvisar en lågkonjunktur, så
fanns det ett positivt nettoflöde på +8747 miljoner kronor. Samtidigt var nettoflödet endast
+2206 miljoner kronor när barometerindikatorn låg på 112,1 vilket är en högkonjunktur. För
att följa Janks teori borde nettoflödet vid den tiden var högre än vid en indikator på 72,3. Det
gör att resultatet angående långa räntefonder inte kan bekräfta Jank (2012) och Warthers
(1995) tankar om information response hypotesen påverkan på nettoflödet. Konjunkturläget i
form av barometerindikatorn är inte en tillräckligt stark information för att påvisa
korrelationen. Det gör att vi inte kan bekräfta vår hypotes baserat på forskarnas teori när det
gäller påverkan på långa räntefonder då det kan finnas andra variabler som har en inverkan.
5.1.4. Hypotes 4 - korta räntefonder
Hypotes fyra, som var den sista deducerades från tidigare forskning, berör korrelationen
mellan korta räntefonder och barometerindikatorn. Vi hypotiserade en negativ korrelation för
perioden mellan 1999 till 2017 i Sverige. Resultatet från korrelationsanalysen visar en positiv
korrelation på 0,131 mellan korta räntefonder och barometerindikatorn vilket är motsatsen till
den uppställda hypotesen. Korrelationen är den starkaste för de fyra undersökta
investeringsfonderna. Utfallet stämmer inte överens med Janks (2012) resultat för hur korta
räntefonders flöden ser ut under olika ekonomiska lägen. Han påvisade att det skulle ske
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större inflöden vid sämre tider, såsom lågkonjunkturer, och större utflöden vid bättre tider.
Det är något vi även hypotiserade om då korta räntefonder brukar klassas som säkrare
placeringsalternativ. Jank påpekade i sitt resultat att korta räntefonder ofta föredras när det är
skakigare tider i ekonomin (ibid).
Trots den positiva korrelationen på 0,131 går det inte att hävda att den är tillräckligt stark för
att se ett klart samband vilket bekräftas ytterligare i regressionsanalysen. Regressionen
resulterar i ett p-värde på 0,259 vilket är över nivåerna av 5- och 10-procents signifikans. Att
det inte finns ett tydligt samband syns även när specifika punkter undersöks. Exempelvis vid
två mätpunkter är värdet på barometerindikatorn 105 och 105,3 men trots liknande värden är
nettoflödet vitt skilda på +13328 respektive -6648 miljoner kronor. Att punkterna har
liknande barometerindikator men helt olika nettoflöden påvisar hur oförutsägbart
konjunkturläget är som en indikator för korta räntefonders nettoflöde. Vi ser att information
response hypotesen från Warther (1995), Jank (2012) och Kopsch, Song och Wilhelmsson
(2015) inte kan tillämpas för endast konjunkturläget och påverkan på korta räntefonders
nettoflöde.
5.1.5. Övrig analys hypoteser
Utifrån resultatet och de fyra hypoteserna går det inte att påvisa en klar regression för någon
av kategorierna eller en tydlig korrelation till konjunkturläget. Att det är diskontinuerligt
mellan de olika kategoriernas flöden kan möjligtvis förklaras av resultatet i
enkätundersökningen. Utfallet visade att hela 27,27 procent av respondenterna inte var
medvetna om skillnaden mellan de olika kategorierna aktiefonder, blandfonder samt kortaoch långa räntefonder. Trots att de investerar i fonder så har de nödvändigtvis inte kunskap
om skillnaden mellan fondinvesteringarna och hur det kan skilja sig i både risk och
avkastning. Beträffande resultatet går det att spekulera kring att eftersom drygt 27 procent
inte är medvetna om skillnaden så blir nettoflöden till olika kategorier slumpartat oberoende
av ekonomiskt läge. Investerare kanske inte nödvändigtvis vet skillnaden vilket gör att
konjunkturläget inte kan påverka de olika kategorierna av investeringsfonder. Dock är
resonemanget inte helt troligt då många enkätdeltagare var medvetna om skillnaderna mellan
fondinvesteringarna.
Trots genomgående svaga korrelationer återfanns att konjunkturläge har en viss påverkan vid
val av investering. Det påvisades i vår enkätundersökning där ‘Nuvarande konjunkturläge’
och ‘Framtida tänkbara konjunkturläge’ fick medelvärdet 2,55 respektive 2,51. Resultatet
visar att det i genomsnitt påverkar någonstans mellan ‘Påverkar i låg grad’ och ‘Påverkar i
hög grad’ valet av investeringsfond hos respondenterna. Undersökningen visade dock att
andra saker hade en större påverkan, såsom ‘Fondens avgift’ och ‘Förväntningar på
avkastning’ med medelvärden på 2,72 respektive 3,19. Variablerna har inte en direkt
koppling till konjunkturläge även om variablerna kan påverkas i viss mån av vart Sverige
befinner sig i konjunkturcykeln. Resultatet från enkätfrågan visar att andra faktorer påverkar
mer än just konjunkturläget när det gäller fonders nettoflöden.
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5.2. KORRELATION MELLAN INVESTERINGSFONDERNA
I korrelationsanalysen för aktiefonder, blandfonder samt korta- och långa räntefonder
påträffades intresseväckande samband mellan de olika kategorierna trots att det inte var syftet
med studien. I korrelationsmatrisen utrönas en stark korrelation på 0,713 mellan korta- och
långa räntefonder. Eftersom det är en korrelation som överstiger 0,7 så är det en stark
korrelation. Resultatet går inte i linje med Janks (2012) fynd hur korta- och långa räntefonder
korrelerade. Han visade att det skulle agera motsatsvis gentemot varandra i form av en
negativ korrelation. Att vi inte får samma resultat kan möjligtvis vara på grund av att vi
undersökt olika marknader, fonder och tidsperioder. För korrelationen om -0,333 mellan
aktiefonder och korta räntefonder påträffas liknande resultat med Janks (2012) studie. Det är
inte en stark korrelation men det finns ett samband i linje med Janks fynd (ibid).
Korrelationen går i samma riktning som Kopsch, Song och Wilhelmsson (2015) resultat där
de fann ett inflöde till obligationsfonder samtidigt som det skedde ett utflöde från aktiefonder
och vice versa. Det sista fyndet från korrelationsmatrisen är korrelationen mellan aktie- och
blandfonder som resulterar i en negativ korrelation på -0,311. Resultatet är i linje med
Qureshi et al. (2017) där det skedde ett utflöde från aktiefonder till blandfonder vid sämre
ekonomiska lägen. Det ligger även till viss del i linje med Kopsch, Song och Wilhelmsson
(2015) fynd mellan aktiefonder och obligationsfonder. Eftersom blandfonder består till en del
av obligationer kan det antyda att det är samma samband som Kopsch, Song och
Wilhelmsson upptäckte i sin studie.

5.3. ENKÄTUNDERSÖKNING
Utöver uppsatsens syfte att studera historiskt nettoflöde så observerades vilka faktorer och
risker som påverkade investerare vid val av investeringsfond. Resultatet från
enkätundersökningen visar att den faktor som påverkar mest vid val av investeringsfond är
‘Förväntningar på avkastning’ och den risk som tolereras mest är ‘Risk för företagen’.
Noterbart är att resultatet, både med avseende på vilka faktorer som påverkar mest samt
vilken risk som tolereras mest, är jämnt fördelat mellan svarsalternativen. Det råder ingen
större skillnad mellan hur mycket de olika faktorerna påverkar vid val av investering, därtill
ingen större skillnad mellan vilken risk som påverkar mest. Avsaknaden i skillnad mellan
alternativen kan diskuteras utifrån ett perspektiv av de olika nivåerna av risktolerans.
Resultatet från enkätundersökningen pekar på att flest enkätdeltagare ansåg att de tolererade
en medel risknivå. En medel tolerans av risk medförde att personen tog investeringsbeslut på
tidigare inkorrekta finansiella beslut samt att inte all information beaktades (Dickason &
Ferreira 2018). Att de flesta enkätdeltagare hamnade i medelnivån kan ha påverkat att
andelen mellan de olika svarsalternativen var jämt fördelade. Tänkbart är att dessa deltagare,
som inte beaktar all information innan investeringsbeslut, inte är tillräckligt insatta i vad varje
faktor/risk innebär. Det i sin tur kan ha gjort att deltagarna satte liknande påverkansgrad
mellan de olika faktorerna, samt riskerna, varpå diskrepansen mellan svarsalternativen blev
relativ låg.
Första frågan i enkätundersökningen tillfrågade deltagarna vilken som är deras primära källa
till information. Den källa som flest angav som den primära källan var ‘Privatrådgivare
bank’. Resultatet går inte helt i linje med Sirri och Tufanos studie (1998) som konstaterade att
investerare påverkas av hur omfattande kostnaderna för informationsökning var vid val av
placering. Med forskarnas studie i åtanke så hade ett tänkbart resultat från vår
enkätundersökning varit att den primära källan hade varit den som inneburit lägst
informationssökningskostnader. Vid jämförelse av en privatrådgivare på en bank gentemot
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exempelvis internet så uppfattas det rimligt att internet skulle kunna tillhandahålla
information både snabbare och enklare.
För att understödja varför undersökningsdeltagarna valde ‘Privatrådgivare bank’ så kan
utfallet diskuteras utifrån Dickason och Ferreiras nivåer av tolerans av risknivå (2018).
Majoriteten av de deltagare som deltog i vår undersökning omfattades av medelnivån av
tolerans. Då de själva inte nödvändigtvis beaktar all information innan val av investering så
kan en privatrådgivare från en bank skapa en trygghet. Den trygghet som en privatrådgivare
möjligtvis kan tillhandahålla är personens kunskap med avseende på investeringsalternativen
och kan då avlasta investeraren. Alltså kan investeraren kompensera sitt egna
tillkortakommande gällande brist på information genom att använda den kunskap som en
privatrådgivare har. Det i sin tur kan minska kostnaderna för informationssökning då
privatrådgivaren söker informationen istället för att investeraren själv gör det. Att söka runt
på internet efter all information som behövs innan ett investeringsbeslut tas kan vara
tidskrävande. Så i det avseendet talar enkätundersökningens resultat i linje med Sirri och
Tufanos studie (1998).
Beroende ur vilket perspektiv som enkätundersökningen granskas från, baserat på forskarnas
studie (Sirri & Tufano 1998), så går det både att finna med- samt motargument till vår
undersökning. Noterbart är att forskarnas studie är från 1998 vilket gör att det går att
diskutera hur deras resultat står sig i dagens digitaliserade samhälle. Forskarnas resultat i att
investerare försöker kapa så mycket kostnader som möjligt vid informationssökning är
rimligt att det står sig även idag. Därtill visade deras resultat på att ju större medial
uppmärksamhet som fonden fick desto lägre blev informationskostnaderna varpå det i sin tur
ökade fondflödena. Vad som kategoriserades som medial uppmärksamhet år 1998 kan vara
skilt från vad det skulle kategoriseras som idag. Ett svarsalternativ, i vår enkät, som
möjligtvis står sig över tid är ‘Familj och vänner’. Resultatet från undersökningen visade på
att deltagarnas familj och vänner var den tredje största källan till information vid val av
investering. Värt att nämna beträffande det svarsalternativet är att familj och vänner i sin tur
kan vara influerade av privatrådgivare på en bank, bloggar, internet eller dylikt. Att de skulle
vara påverkade av någon annan källa till information är något som denna undersökning inte
har beaktat.
Återkopplat till enkätundersökningens resultat med avseende på vilka faktorer som påverkade
val av investeringsfond så var fördelningen relativt jämn över svarsalternativen. Sett ur ett
perspektiv av den effektiva marknadshypotesen så kan resultatet möjligtvis styrka att
investerare tror på en effektiv marknad. Genom att all information återspeglas i tillgångens
pris (Fama 1970) så är ingen av de nämnda faktorerna direkt avgörande vid placering av
kapital, varpå fördelningen blir jämn. De flesta av faktorerna är av historisk- och offentlig
karaktär, alltså den semi-starka formen av en effektiv marknad (Roberts 1959, Fama 1970),
och finns tillgänglig för alla investerare. Tänkbart är att investerarna är medvetna om att
marknaden har hunnit anpassa sig till nytillkommen information innan någon har hunnit
agera på det. Med det som grund så går det inte att köpa en undervärderad tillgång för att
sedan sälja det när det är övervärderat.
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Vid fortsatt analys av enkätundersökningen tycker vi att det är intresseväckande att resultatet
pekar på att den faktor som ändå har något högre påverkan är ‘Förväntningar på avkastning’
samtidigt som den risk som tolereras mest är ‘Risk för företagen’. NasdaqOMXNordic (u.å.)
nämner förväntad avkastning som en faktor som påverkar risken för företagen varpå det är
intressant att enkätresultatet inte visar den kopplingen. En möjlig förklaring till att ‘Risk för
företagen’ inte påverkar deltagarna i lika hög grad som de andra tre riskerna, trots att risken
innefattar faktorn förväntad avkastning, är att fonder är en samling av värdepapper. Tar vi
aktiefonder som exempel så innefattar fonden flertalet aktier från olika företag. Bortser
investeraren från viss information som finns tillgänglig så är det rimligt att personen inte
sätter sig in i varje företag som fonden har. På så sätt analyseras inte risken för varje enskilt
företag utan då fonden innehåller flera företag så blir inte den risken avgörande. Istället är det
möjligt att investeraren ser till den förväntade avkastningen på fonden som helhet och går inte
in på risken för de individuella företagen.
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6. SLUTSATSER
Syftet med uppsatsen var att studera hur nettoflödet av investeringsfonder korrelerade med
konjunkturläget och därtill observera vilka faktorer och risker som påverkar investerare vid
val av investeringsfond. Syftet har uppnåtts trots avsaknad av stark korrelation mellan
investeringsfonder och konjunkturläge. Att resultatet påvisar att det inte finns någon direkt
korrelation är i sin tur en hjälp vid profilering av investerare. Med avseende på observationen
av vilka faktorer och risker som påverkar investerare så har syftet uppnåtts med det ramverk
som vi har ställt upp. Grundat i de faktorer och risker som vi har använt som ramverk för vår
enkätundersökning så har vi kunnat urskilja i viss mån vad som påverkar beslutsfattandet. Det
leder oss in på uppsatsens slutsatser:
➢ Det finns ingen stark korrelation mellan nettoflödena av aktiefonder, blandfonder
samt korta- och långa räntefonder och konjunkturläge under perioden 1999 till 2017.
➢ Alla faktorer som vi lyfte i vår enkätundersökning påverkade i högre eller lägre grad.
Den faktor som påverkade i högst grad var ‘Förväntningar på avkastning’ och den
som påverkade i lägst grad var ‘Riksbankens ränta’. Dock var spridningen mellan
faktorerna jämna.
➢ Den risk som tolereras mest vid val av investeringsfonder var risken som enskilda
företag står inför.
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7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Som en avrundning kommer den första delen av uppsatsen, med avseende på konjunkturläge
och nettoflöden, kopplas ihop med den andra delen i form av enkätundersökningen. I stora
drag så visade resultatet från nettoflödena att det inte fanns någon stark korrelation mellan
fonderna och konjunkturläge. Därtill kompletterades resultatet med enkätundersökningen, där
enkätens resultat kunde belysas ur ett perspektiv av att investerare möjligtvis tror på en
effektiv marknad. Kombinationen av att ingen stark korrelation kunde påvisas samt att
investerarna tänkbart tror på en effektiv marknad talar för att det inte finns tydliga preferenser
för investerare under olika konjunkturlägen.
Att inga starka korrelationer finns mellan investeringsfonderna och barometerindikatorn kan
eventuellt förklaras av en tidsfördröjning. Nettoflöden anpassar möjligen sig till
konjunkturläget men med en viss fördröjning. Skulle det visa sig stämma så kan det
eventuellt ses som kritik mot den effektiva marknadshypotesen. En tänkbar tidsförskjutning
mellan informationskällan, barometerindikatorn, och nettoflöden var inget som undersöktes i
denna studie. Dock kan det vara intressant för framtida forskning att undersöka. Vidare finner
vi det intressant att det påvisas en stark positiv korrelation mellan korta- och långa
räntefonder. Därtill även relativt starka korrelationer mellan de andra fondkategorierna.
Eventuella samband mellan fondkategorierna var inte ämnat att undersökas i denna uppsats
på grund av de avgränsningar som gjordes. Det hade dock varit intressant att undersöka
närmare vad som kan tänkas ligga bakom dessa korrelationer.
Sammanfattningsvis har vi observerat att nettoflöden till fonder är en komplicerad process
som sannolikt är beroende av flertalet variabler, inte enbart konjunkturläge. Att denna uppsats
enbart studerade konjunkturläge som en variabel gentemot flödena kan ses som en
begränsning i undersökningen. Dock bidrar avsaknaden av korrelationer i sig till resultatet då
vi blev införstådda i att enbart konjunkturläge inte kan visa hur nettoflöden varierar under
olika perioder. Vidare resulterade undersökningen i en förståelse för att de flesta investerare
tenderar att vara neutrala vid beslut om investeringsfond. Varken risk eller diverse faktorer
sticker ut nämnvärt i beslutsprocessen.
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