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Sammanfattning 
Fondmarknaden har vuxit stadigt under ett flertal år vilket har resulterat i att en allt större 

del av befolkningen placerar sitt sparande i fonder. Samtidigt som fondermarknaden har 

vuxit har även intresset för etiska och samhällsmässiga aspekter blivit allt mer utbrett. 

Detta har resulterat i nya sparandeformer där fondmarknaden har anammat investerares 

värderingar och skapat socialt ansvarsfulla investeringar (Socially Responsible 

Investment, SRI) fonder som inkluderar dessa i sina investeringsstrategier.     

 

Tidigare forskning angående den aktiva förvaltningen av fonder har försökt utröna vilka 

faktorer som påverkar förvaltarnas val av tillgångar. En av de starkast påverkande faktorer 

är flockbeteende där förvaltare tar investeringsbeslutet utifrån andra förvaltare istället för 

privat information. Detta har särskild betydelse för SRI-fonder då dess investerare inte 

enbart väljer fonder utifrån avkastning utan även till följd av individens värderingar. Ett 

eventuellt flockbeteende där förvaltaren inte utgår från sin privata information skulle 

därmed kunna påverka SRI-fondens etiska profil. Detta medför att en undersökning av 

flockbeteende bland SRI-fonder kan betraktas inneha större betydelse än för 

konventionella fonder. Denna studie undersöker därmed om den svenska SRI-

fondmarknaden uppvisar flockbeteende, och i så fall till vilket grad. 

 

Studiens teoretiska ramverk innefattar teorier som traditionell portföljteori, förväntad 

nyttoteori, begränsad rationalitet, Adaptive Markets Hypothesis, samt ett antal teorier om 

flockbeteende så som informationskaskader. När en förvaltare skapar en aktieportfölj gör 

denne det genom aktiva val av tillgångar, dock påverkas dessa val av ett antal faktorer 

där de främst förekommande faktorerna som leder till flockbeteende är imperfekt 

information, rykte och incitament. Dessa faktorer baseras på förvaltarens osäkerhet samt 

oförmåga att tyda information vilket resulterar i att denne ingår i ett flockbeteende och 

därmed följer andra istället för att ta investeringsbeslut utifrån privat information. Vidare 

kan flockbeteende även medföra destabilisering av priser vilket kan väcka frågor 

angående marknadens effektivitet.  

 

Problemformulering och delsyften ämnas besvaras genom en kvantitativ metod och en 

deduktiv ansats. Genom LSV-modellen beräknas flockbeteendet i de 31 SRI-fonderna 

över perioden 2006-2014, för att därefter separeras utifrån handelsintensiteter och 

perioder. Genom korrelationstester mellan volatilitet och flockbeteendemåttet estimeras 

även den prisdestabiliserande effekten av beteendet. De slutsatser som framkommer 

utifrån studiens resultat visar att flockbeteende existerar på den svenska SRI-

fondmarknaden, vilket betyder att förvaltare följer andra vid val av tillgångar. Vidare 

visar resultaten att flockbeteendet varierar beroende på marknadens upp- och nedgångar 

samt handelsintensitet. Dock finner studien inga statistiskt signifikanta resultat för att 

flockbeteendet är prisdestabiliserande. 
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1 INLEDNING 

Under senare år har fondmarknaden i Sverige sett en stor tillväxt. Jämsides med denna 

utveckling har intresset för etiska och samhällsutvecklande frågor vuxit sig allt starkare, 

något som har satt sitt avtryck i en explosionsartad frammarsch av sparformer som tar 

dessa värderingar i beaktning. Till följd av det ökade allmänna intresset för fonder har 

forskningen gällande fondförvaltares beteende tilltagit. Resultaten av forskningen visar 

bland annat att förvaltare tenderar att uppvisa ett flockbeteende där de följer andra 

snarare än agera självständigt. I detta kapitel kommer en bakgrund till problemet 

presenteras, diskuteras och formuleras. Slutligen kommer studiens syfte, bidrag och 

avgränsningar att redogöras för. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Diskussionen kring sparande har tagit en allt större plats i det svenska samhället de 

senaste åren, en diskussion där fonder innehar en central roll. Fondmarknaden i Sverige 

har sett en tillväxt där fondförmögenheten har vuxit från knappt 1000 miljarder SEK år 

2000 till dryga 2700 miljarder SEK år 2014 (Fondbolagen, 2014). I en undersökning som 

utförs vartannat år av TNS Sifo Prospera, på uppdrag av Fondbolagen, framkommer det 

att, premiepensionen borträknad, 76 procent av Sveriges befolkning har kapital placerat i 

fonder. Då andelen fondsparare från föregående rapport var oförändrad ser marknaden 

ingen ökning, däremot har antalet sparalternativ tillgängliga för fondsparare ökat. 

Exempelvis har sparare i investeringssparkonto (ISK), en relativt ny sparform vid 

föregående undersökningstillfälle, ökat från 3 procent till 17 procent. Detta visar att 

fondmarknaden är en industri som vuxit starkt de senaste åren, påverkar majoriteten av 

den svenska befolkningen, samt uppvisar en utveckling där fler produkter tas fram för att 

tillfredsställa investerares olika behov. 

 

Förutom en stark utveckling av sparandets roll har även samhälls- och etiska aspekter 

vuxit fram som allt mer betydande för privatpersoner och företag. Ett exempel är intresset 

för, och det frekventa användandet av, begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) 

som under de senare åren blivit allt mer uppmärksammat. Svenskt Näringsliv beskriver 

CSR som det frivilliga ansvar företag tar genom sin verksamhet för frågor rörande 

samhällets utveckling som inte är täckta av den nationella lagstiftningen (Svenskt 

Näringsliv, 2006, s. 1). Denna definition utvecklades vidare av Peifer (2014, s. 635) som 

poängterar att företag som fokuserar på CSR tar ett ansvar gentemot sina intressenter som 

sträcker sig utöver ekonomiska aspekter. Denna utveckling har även influerat det sätt vi 

investerar på och gett upphov till en större efterfrågan av investeringar som beaktar 

aspekter rörande etik och samhällsutveckling. Detta intresse har även satt ett avtryck på 

fondmarknaden. Fonder som profilerar sig mot kunder som värnar om samhällsmässiga 

frågor utöver avkastning har vuxit både i antal och fondförmögenhet, något som har 

resulterat i att dessa aspekter blivit en alltmer naturlig del av investeringsbeslutet (Eurosif, 

2014, s. 60). 

 

Fonder som inkluderar ovan nämnda frågor som en del i sin investeringsstrategi benämns 

som socialt ansvarsfulla investeringar (Socially Responsible Investing, SRI) fonder. SRI-

fonder i sig är inget nytt, redan 1971 startades den första SRI-fonden, Pax World Fund, 

av två metodistpräster vars mål var att erbjuda ett investeringsalternativ till de som delade 

deras värderingar. Denna fond inriktade sig främst mot att bekämpa Vietnamkriget genom 
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att inte investera i företag som producerade vapen (Renneboog et al., 2008, s. 1725). I 

takt med att SRI-fonder har vuxit både i popularitet och blivit mer komplexa har tre 

generella strategier tillkommit för hur dessa förvaltas; screening, aktivt ägarskap och 

samhällsbyggande åtgärder (Chieffe & Lahey, 2009, s. 62). Screening kan delas upp som 

negativ och positiv, där den förstnämnde syftar till att ta bort oetiska företag medan den 

andre aktivt investerar i företag som bäst uppfyller CSR-krav (Humphrey & Tan, 2014, 

s. 375). Aktivt ägarskap är den andra strategin där man använder sig av fondens rösträtt 

för att påverka företags sätt att agera (Barber, 2007, s. 67). Den sista strategin är 

samhällsbyggande åtgärder där finansiella institutioner ger ut lån med låg ränta för att 

stötta lokala projekt som tillhandahåller samhällstjänster (Chieffe & Lahey, 2009, s. 64).   

 

På den svenska SRI-fondmarknaden finns det ett antal både större och mindre aktörer 

men där alla de större aktiva konventionella fondbolagen på något vis arbetar med SRI, 

även om alla deras fonder inte alltid kan klassas som SRI-fonder (Eurosif, 2014, s. 59). 

Tillväxten på den svenska SRI-fondmarknaden har mellan åren 2011 och 2013 uppgått 

till 124 procent (Eurosif, 2014, s. 11), där över hälften av kapitalet i fonderna är placerat 

i aktier (Eurosif, 2014, s. 60). Vidare är alla aktörer på den svenska SRI-fondmarknaden 

lokaliserade till ett och samma geografiska område, Stockholm (Aktie-Ansvar, 2015; 

Cicero fonder, 2015; SEB, 2015; Swedbank, 2015). Genom detta påvisas att det inte bara 

är den konventionella fondmarknaden som växer, utan även att marknaden för SRI-fonder 

tar en allt mer betydande plats i Sverige där alla aktörer på något sätt är medvetna om 

vikten av SRI-fonden. 

 

SRI-fonder har under åren fått utstå kritik då de inte ansetts vara tillräckligt öppna med 

vad de faktiskt investerar i. Detta har exempelvis resulterat i ett försök från den svenska 

regeringen att genom lagstiftning öka transparensen för att därigenom göra det enklare 

för investerare att observera fondernas innehåll samt hur etiska de verkligen är. Det här 

är speciellt viktigt för SRI-fonder då dess investerare i sin ställning som slutkund har valt 

dessa fonder inte enbart på grund av avkastningen utan även som följd av ett personligt 

engagemang för frågor rörande etik, miljö och samhällsutveckling (Eriksson, 2014). Från 

förvaltarnas sida behöver dock detta inte vara ett val där investeringens avkastning enbart 

ställs mot fondens värderingar då tidigare forskning har visat att portföljer som investerar 

utifrån SRI-strategier kan generar högre riskjusterad avkastning i jämförelse med 

konventionella portföljer (Statman & Glushkov, 2009, s. 44). Detta medför att 

fondförvaltare för SRI-fonder kan tänkas investera mer utifrån den potentiellt högre 

avkastningen som SRI generellt medför och inte efter slutkundens specifika värderingar. 

Dessa eventuella skillnader i motiven för investeringar gör att valen av tillgångar som 

ingår i SRI-fonder är av stor vikt då dessa marknadsförs för att reflektera slutkundens 

värderingar.  

 

Vidare är inte bara nivån av etik relevant utan även urvalsprocessen och hur denna 

stämmer överens med den etiska profil som fonden marknadsför sig med. De senaste åren 

har det publicerats en mängd empirisk forskning om olika faktorer som påverkar 

individers beteende vid investeringsbeslut och därmed val av tillgångar (Barber & Odean, 

2001; De Bondt & Thaler, 1985), där en betydande faktor har visat sig vara flockbeteende 

(Walter & Weber, 2006). Flockbeteende kan allmänt definieras som det beteende där en 

individ imiterar och baserar sitt beslut på andras agerande (Bikhchandani & Sharma, 

2000, s. 280). Följden av att flockbeteende visat sig vara en betydande faktor vid 

investeringsbeslut har resulterat i att ämnet ådragit sig större uppmärksamhet av forskning 

på den konventionella fondmarknaden. Då investerare i SRI-fonder, som tidigare nämnts, 
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finner valet av tillgångar som ingår i fonden av stor vikt anser vi att ett eventuellt 

flockbeteende hos SRI-fondförvaltarna riskerar att urholka de etiska värderingar som 

dessa investerare eftersträvar. Med andra ord, om flockbeteende är närvarande på den 

svenska SRI-fondmarknaden kan det innebära att förvaltare handlar tillgångar på ett sätt 

som medför att fonden inte längre representerar den utannonserade etiska profilen som 

slutkunden efterfrågar.  

 

Utifrån ovan förda resonemang är en undersökning av flockbeteende inom SRI-fonder 

intressant då ett sådant beteende kan tänkas påverka inte enbart slutkunden utan även de 

företag fonderna investerar i. Tidigare forskning har visat att vissa företag som arbetar 

med CSR-frågor inte enbart gör detta utifrån ett engagemang för samhällsfrågor, 

medarbetare och övriga intressenter utan istället för egen vinning (Prasad & Holzinger, 

2013, s. 1920). Genom att arbeta med CSR kan företag tänkas skapa en image som tilltalar 

investerare vilket därmed bidrar till företagets förmåga att attrahera kapital som en 

finansieringslösning för företagets projekt. Som stora institutionella investerare innehar 

SRI-fonderna och dess förvaltare en kontrollfunktion, exempelvis genom aktivt 

ägandeskap, där företagens uppfyllnad av CSR utvärderas vid fondförvaltarnas 

investeringsbeslut (Barber, 2007, s. 67). Vid ett eventuellt flockbeteende inom de svenska 

SRI-fonderna riskerar en situation att uppstå där enbart en del av förvaltarna utför 

analyser och därmed bidrar med information om företagen, något som medför att 

kontrollfunktionen blir mindre effektiv. Detta kan leda till att de företag fonderna 

investerar i, som enbart använder CSR i marknadsföringssyfte utan att egentligen uppfylla 

kraven, inte upptäcks. Slutligen kan det även medföra att företag som uppfyller CSR-

kraven men som för närvarande inte ingår i fondernas portföljer aldrig analyseras och 

därmed ej uppmärksammas av förvaltarna. Sammanfattningsvis argumenterar vi därmed 

att en undersökning av flockbeteende inom SRI-fonder är av särskild stor vikt i jämförelse 

med konventionella fonder. Detta då ett sådant beteende, där fonden ej följer sin 

marknadsförda profil, har större påverkan på SRI-fonders slutkunder än för de 

konventionella fondernas slutkunder. Vidare påverkar flockbeteende även SRI-

fondförvaltarnas kontrollfunktion angående uppfyllnad av CSR-krav, vilket kan inverka 

på företagens förmåga att attrahera kapital. 

 

Flockbeteende är inte enbart något som har en möjlig påverkan på fondmarknaden idag 

utan har även historiskt präglat samhället. Under en period i 1500- och 1600-talets 

Holland inträffade det som vi idag refererar till som tulpanhysterin. Under denna hysteri 

gick tulpanlökar från att vara en prydnad för trädgården till att bli en statussymbol där allt 

fler personer började köpa lökarna, något som i sin tur drev upp priserna till orimligt höga 

nivåer. Detta kan ses som ett flockbeteende där ingen på marknaden stannade upp för att 

reflektera över lökens faktiska värde, utan lät sig blint drivas vidare i handeln av den 

rådande sociala kontexten (Gyllenram, 2012a). Ett modernare exempel är kraschen som 

följde Lehman Brothers konkurs 2008 där förtroende för en hel marknad förlorades, vilket 

ledde till ett flockbeteende med en långvarig negativ trend som följd (Gyllenram, 2012b). 

Beteendet där individer väljer att “följa flocken” är med andra ord ett historiskt 

återkommande fenomen. 

 

Inom finansmarknaden uppstår flockbeteende när investerare handlar samma typer av 

finansiella instrument i samma riktning, av andra än slumpmässiga anledningar över en 

given tidshorisont (Nofsinger & Sias, 1999, s. 2263). Ett flertal författare visar även att 

flockbeteende är ett förekommande fenomen inom den konventionella fondförvaltningen 

(Nofsinger & Sias, 1999, s. 2293; Choi & Sias, 2009, s. 486; Brown et al., 2014, s. 6). 
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Dock finns det även forskning inom området som visar på motsatsen, där bevisen för 

flockbeteende inte är signifikanta (Fung & Hsieh, 2000, s. 35). Tvetydigheten inom 

forskningsområdet stärks ytterligare av Chang et al. (2000, s. 1677) som i en 

undersökning av olika marknader ser att flockbeteende uteblir från ett antal marknader 

men existerar på andra.  Att graden av flockbeteende skiljer sig från marknad till marknad 

styrks ytterligare av bland annat Walter och Weber (2006, s. 404) då de konstaterar att 

flockbeteende är vanligare på den tyska marknaden än på den amerikanska och brittiska. 

 

Eftersom flockbeteende påverkar sammansättningen av de värdepapper som utgör fonden 

påpekar Nofsinger och Sias (1999, s. 2266) att flockbeteende även påverkar och 

destabiliserar priserna på de inkluderade tillgångarna, en slutsats som delas av Jiao och 

Ye (2014, s. 39) och Arouri et al. (2013, s. 57). Prisdestabilisering innebär att en tillgång 

handlas överdrivet på köp alternativt säljsidan, något som ökar volatiliteten och driver 

priset från dess fundamentala värde (Sharfstein & Stein, 1990, s. 477). Detta står dock i 

kontrast till en studie av Walter och Weber (2006, s. 404) som finner att nettoeffekten av 

flockbeteende inte destabiliserar de involverade aktiepriserna eftersom flockbeteende 

sker på både sälj och köpsidan. 

 

Som visats ovan finns det en pågående diskussion huruvida flockbeteende påverkar 

prissättningen på marknaden där det inte framkommit någon definitiv slutsats. Trots den 

pågående debatten angående hur och om flockbeteende bland fondförvaltare påverkar 

aktiepriser har fenomenet varit med och påverkat uppkomsten av några av vår tids 

djupaste ekonomiska kriser (Thoma, 2013, s. 46). Under kristider på den finansiella 

marknaden påverkas informationseffektiviteten då prissättningen av tillgångar kan 

ifrågasättas och osäkerheten bland investerare ökar (Choudhry & Jayasekera, 2014, s. 

317). Att flockbeteende påverkas av krisperioder påpekas av Fung och Hsieh (2000, s. 

34-35) som i sin studie visar att beteendet tenderar att öka vid marknadskriser. Dock är 

resultaten tvetydiga då författarna såg att detta enbart var fallet för vissa marknader och 

inte för andra. Ett exempel där flockbeteende var en bidragande effekt till marknadskriser 

var i slutet av 1900-talet då institutioner köpte och sålde stora kvantiteter tillgångar i It-

bolag, vilket skapade en miljö där beteendet drev upp priserna så högt att en stor del av 

marknaden kollapsade, något som ledde till det vi idag refererar till som It-bubblan 

(Sharma et al., 2005, s. 52). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Som tidigare nämnts har intresset för att investera utifrån etiska aspekter ökat, där 

avkastning inte är den enda nytta som investerare eftersträvar (Eriksson, 2014). Som även 

diskuterats tidigare har flockbeteende uppmärksammats på den konventionella 

fondmarknaden där det förs en aktiv diskussion huruvida detta beteende påverkar 

prisstabiliteten på marknaden (Nofsinger & Sias, 1999, s. 2266). Denna kombination av 

en SRI-marknad på uppgång och diskussionen angående flockbeteende finner vi 

intressant då detta väcker frågor huruvida förvaltare av dessa fonder investerar enligt 

fondens värderingar eller efter varandra. 

 

Tidigare forskning har utförts angående individers beslutsfattande och beteendet kring 

denna process. I kontexten av vår studie där vi ämnar undersöka fondförvaltares agerande 

i skapandet av portföljer finner vi det passande att betrakta modern portföljteori för att 

bidra med förståelse för denna process. Enligt modern portföljteori grundar investerare 

sitt beslut angående valet av tillgångar på förväntad avkastning och kovarians 



5 
 

(Markowitz, 1952a). Vidare förklarar tidig forskning av Markowitz (1952b) hur individer 

väljer att investera utifrån rationella beslut och agerar för att uppnå maximal förväntad 

nytta, en teori som benämns som förväntad nyttoteori. Senare tillkom ytterligare 

forskning då den förväntade nyttoteorin inte lyckades förklara individers faktiska 

beteende i olika situationer som involverar risk. Simon (1957) beskrev utifrån teorin om 

begränsad rationalitet hur individer inte enbart begränsas av miljön som omger 

beslutsfattandet utan även av den interna begränsningen i kapacitet att processera 

information. Följden av detta är att individer och organisationer i vissa fall inte kan agera 

rationellt utan att ådra sig en alltför kostsam och tidsödande informationssökande. 

 

Även om det finns studier som behandlar SRI-fondmarknaden, finner vi forskningen om 

flockbeteende och dess effekter på denna marknad saknas. Tidigare forskning inom den 

konventionella fondmarknaden har visat att vissa förvaltare tolkar signaler från andra 

förvaltare när de beslutar vilka positioner de ska ta. Fenomenet där individer tolkar 

signaler utifrån andras agerande har utvecklats av Spence (1973) genom 

signaleringsteorin. Detta resonemang har utvecklats och applicerats inom 

flockbeteendeforskningen av bland annat Bikhchandani och Sharma (2000, s. 286) vilka 

beskrev fenomenet som informationskaskader. I en informationskaskad tar individer 

beslut helt genom uppfattade signaler utifrån andra investerares handlingar, vilket därmed 

skapar ett flockbeteende då tillräckligt många fondförvaltare följer signalerna. Vidare 

finner Walter och Weber (2006, s. 387) att flockbeteende till följd av 

informationskaskader tenderar att öka för de aktier som handlas av ett större antal 

förvaltare då signalerna blir starkare när fler är aktiva. Detta benämner vi som 

handelsintensitet av aktien, vilken ökar då fler förvaltare köper alternativt säljer och 

minskar då färre är aktiva i handeln (Walter & Weber, 2006, s. 387).  

 

Ytterligare en anledning till uppkomst av flockbeteende presenteras utav Brown et al. 

(2014, s. 19) som konstaterar att fondförvaltare tenderar att följa analytikers råd, framför 

allt vid negativa recensioner av aktier, för att skydda både rykte och anseende av 

karriärsskäl. Att fondförvaltare tenderar att följa flocken för att värna om sitt eget rykte 

visar även Scharfstein och Stein (1990, s. 478) då de observerade att förvaltare följer 

varandra av rädsla för att ta ett dåligt beslut som riskerar att påverka deras karriär. Vidare 

fortsätter författarna med att påpeka, i likhet med informationskaskader, att ryktesbaserat 

flockbeteende tenderar att öka när handelsintensiteten på en aktie är högre. Detta eftersom 

förvaltare som redan är oroliga för sin karriär och rykte inte vill vara en av de få som 

agerar annorlunda gentemot en större grupp ifall deras beslut visar sig vara felaktigt 

(Scharfstein & Stein, 1990, s. 466). Vi ser därmed att tidigare forskning visat att 

fondförvaltares beslut inte enbart är baserat på deras privata informationsflöde utan även 

att de inkluderar den individuella situationen och använder denna som referensram vid 

beslutsfattande. 

 

Dock har det påvisats att SRI-fonder innehar specifika karaktärsdrag gentemot 

konventionella fonder som medför en ännu större vikt av självständighet i förvaltarnas 

beslutsfattande. Även om traditionella fonder och SRI-fonder agerar på liknande sätt på 

marknaden finns det skillnader mellan dess struktur och de processer som används vid 

utvärderingar av investeringar. In et al. (2014, s. 175) belyser detta då de visar att SRI-

fonder främst konkurrerar med andra SRI-fonder och fastslår även att investerare 

särskiljer på konventionella- och SRI-fonder. Vidare menar Benson och Humphrey 

(2008, s. 1858) att skillnaderna mellan marknaderna och dess investerare styrks av att 

investerare i SRI-fonder även ser till icke-finansiella mål vid utvärdering av en potentiell 
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investering. Samma författare finner att investerare i SRI ofta ser den potentiella 

finansiella avkastningen som sekundär och stöter därmed på svårigheter med att 

omplacera sina tillgångar då olika fonder väljer att använda olika typer av screening 

(Benson & Humphrey, 2008, s. 1851). Att hitta en fond som innefattar alla finansiella och 

icke-finansiella kriterier kan därmed bli svårt för investeraren vilket skapar en 

fondlojalitet som är högre än för den konventionella fonden (Benson & Humphrey, 2008, 

s. 1858; Peifer, 2014, s. 647). Bollenn (2007, s. 706) illustrerar scenarion där investerare 

är mer benägna att stanna i en SRI-fond även om avkastningen är lägre än i andra liknande 

fonder. Genom detta kan man tydligt se att SRI-fonder skapar konkurrensfördelar genom 

att differentiera sig med hjälp av olika typer av screening för att attrahera investerare. 

Detta styrker antagandet om att marknaden för SRI-fonder skiljer sig från den 

konventionella fondmarknaden.  

 

Ovanstående argument belyser även vikten av att en SRI-fondförvaltare agerar 

självständigt och efter SRI-fondens principer, ännu mer än för den konventionella 

fondförvaltaren. Detta eftersom SRI-fondens investerare är mindre känsliga mot hur stor 

avkastning fonderna ger och mer intresserade av vad fondbolagen faktiskt investerar i. 

Detta resonemang väcker frågor kring hur väl SRI-fonder kan uppfylla de förväntade 

kriterierna som ställts av investerare vid förekomsten av ett eventuellt flockbeteende hos 

dess förvaltare. Exempelvis, uppnår fonden investerarens icke-finansiella mål då 

förvaltaren själv inte väljer tillgångarna utan istället följer andra? Skulle investeraren vara 

tillfreds med den nuvarande avkastningen om denne visste att så var fallet? Vidare väcks 

frågor om SRI-fondmarknaden, i likhet med Nofsinger och Sias (1999, s. 2266), Jiao och 

Ye (2014, s. 39) och Arouri et al. (2013, s. 57), är prisdestabiliserande där priserna inte 

reflekterar de fundamentala värdena till följd av flockbeteende. 

 

För att undersöka effekterna av eventuellt flockbeteende ser vi till Eugene Famas (1970) 

välkända teori, den effektiva marknadshypotesen (EMH). Enligt EMH ska 

marknadspriser på tillgångar i en effektiv marknad fullt reflektera all tillgänglig 

information. Detta betyder, om EMH stämmer, att det inte är möjligt att generera abnorma 

avkastningar och ”slå marknaden” då ny information snabbt inkorporeras genom att 

aktiepriset justeras (Fama, 1970, s. 415). Detta innebär, om teorins antaganden stämmer, 

att flockbeteende inte bör förekomma till den grad att priser destabiliseras. Dock har EMH 

i senare forskning sammanfogats med finansiell beteendeforskning där 

marknadseffektivitet inte ses som ett konstant fenomen utan något som varierar över tid 

(Lo, 2004). Som nämnts i problembakgrunden har tidigare forskning visat att 

flockbeteende både har bidragit till att destabilisera priser men även att beteendet har 

medfört att priser justerats i en snabbare takt än förväntat och därmed bidragit till högre 

marknadseffektivitet. Därmed uppvisar den tidigare forskningen skilda resultat angående 

flockbeteendets påverkan på marknadens prissättning. Med detta som grund är det 

intressant att undersöka huruvida ett eventuellt flockbeteende på den svenska SRI-

fondmarknaden påverkar effektiviteten av prissättningen, där prisdestabilisering på grund 

av flockbeteende skulle antyda en ineffektiv marknad. 

 

Som tidigare nämnts har flockbeteende påvisats för den konventionella fondmarknaden, 

dock har ingen studie om detta beteende genomförts på den svenska fondmarknaden. 

Vidare har vi inte heller funnit någon tidigare studie av flockbeteende på SRI-

fondmarknader i världen. Vi kan genom detta se att det existerar ett gap i den nuvarande 

kunskapen om flockbeteende då det inte finns forskning som visar huruvida SRI-

fondmarknaden uppvisar detta beteende. Samtidigt anser vi att det finns belägg utifrån 
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tidigare presenterade studier och resonemang att ett flockbeteende riskerar att ifrågasätta 

urvalet av fondens tillgångar och därmed fondens SRI-profil. Förvaltas SRI-fonder 

utifrån fondens värderingar eller styrs valet av tillgångar utifrån andra förvaltares 

handlingar? Utifrån de belysta områdena i problembakgrunden och diskussionen ämnar 

vi i denna uppsats besvara följande frågeställning. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Uppvisas flockbeteende, och i så fall till vilken grad, på den svenska SRI-

fondmarknaden? 

1.4 SYFTE 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka huruvida flockbeteende existerar, och i 

så fall till vilken grad, på den svenska SRI-fondmarknaden. Utöver huvudsyftet ämnar 

studien, om flockbeteende existerar, även besvara tre delsyften. Det första delsyftet ämnar 

undersöka om handelsintensiteter påverkar graden av flockbeteende på den svenska SRI-

fondmarknaden. Det andra delsyftet med studien är att undersöka om marknadens 

utveckling, med upp och nedgångar, påverkar flockbeteendet på den svenska SRI-

fondmarknaden. Det tredje delsyftet är att utvärdera huruvida ett eventuellt flockbeteende 

på den svenska marknaden destabiliserar priserna på de tillgångar SRI-fonderna förvaltar 

och på detta vis analysera hur flockbeteende påverkar marknadseffektiviteten.  

1.5 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
Denna studie kommer bidra med ökad kunskap om flockbeteende bland förvaltare på den 

svenska SRI-fondmarknaden. Vi ämnar även bidra med teoretisk kunskap angående 

faktorer som påverkar ett eventuellt flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden. 

Genom att undersöka hur flockbeteendet påverkas av antalet förvaltare som handlar en 

aktie ämnar vi bidra till förståelsen för hur handelsintensiteter påverkar detta beteende. 

Denna studie ämnar även, genom att undersöka hur flockbeteendet varierat under upp- 

och nedgångar, bidra till kunskapen om hur förvaltares beslutsprocess påverkas av olika 

marknadsklimat. 

 

Studiens praktiska bidrag kommer att kunna appliceras på två separata grupper på den 

finansiella marknaden, investerare i svenska SRI-fonder och ledningen för dessa. 

Resultatet av studien kommer ge information till potentiella investerare i SRI-fonder 

angående självständigheten av dess fondförvaltare och därmed väcka frågor om hur väl 

fonden följer sin marknadsförda profil. Ledningen och därmed de som ansvarar för 

fondernas utformning kommer att kunna tillgodogöra sig studiens resultat genom att den 

skapar en medvetenhet hos dessa individer om hur utbrett flockbeteendet bland 

förvaltarna är. 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 
Denna studie innefattar ett antal avgränsningar, där en av dessa är att vi enbart kommer 

att undersöka SRI-fonder som är registrerade i Sverige. Valet av svenska SRI-fonder 

motiveras dels av att vi vill jämföra flockbeteende med tidigare studier från olika 

fondmarknader samt att Finansinspektionen i Sverige kräver inrapportering av dessa 

fonder vilket underlättar datainsamling och analys. 
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Vidare finns det två typer av flockbeteende, passivt och aktivt flockbeteende. Den 

förstnämnda typen uppstår då förvaltaren väljer att inte göra en investering som denne 

normalt hade gjort eftersom andra marknadsaktörer väljer bort den. Modellen som 

kommer att appliceras för att mäta graden av flockbeteende mäter inte denna typ och 

därför kommer vi helt fokusera på den aktiva formen av fenomenet. Då vi enbart 

undersöker SRI-fonder innebär detta att endast en SRI-fondförvaltares aktiva beslut att 

följa andra SRI-fondförvaltare kommer att mätas under perioden. Med andra ord är denna 

studie avgränsad till flockbeteende mellan SRI-fondförvaltare, där ett eventuellt 

flockbeteende mellan SRI-fonder och konventionella fonder inte kommer beaktas. Denna 

avgränsning betyder även att vi enbart undersöker SRI-fonder med aktiv förvaltning och 

därmed inte analyserar exempelvis indexfonder då dess syfte är att imitera marknaden. 

Tidigare forskning har visat att man bör hänge sig åt så homogena grupper som möjligt 

vid mätning av flockbeteende (Lakonishok et al., 1992, s. 31). Därför kommer andra typer 

av etiska fonder, som bland- eller generationsfonder att väljas bort. 

 

Vi kräver även att fonden skall ha varit aktiv mellan första kvartalet 2006 och sista 

kvartalet 2014, men att de också ska ha varit registrerade i Sverige under hela 

mätperioden. Denna avgränsning är satt då data saknas innan sista kvartalet 2005 samt 

för att kunna se utvecklingen av flockbeteende över tid. 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel kommer den utbildningsgrundade samt sociala förförståelsen som vi 

författare besitter att presenteras tillsammans med den kunskaps- och verklighetssyn 

studien utgår från. Med detta och studiens syfte som grund presenteras och motiveras det 

angreppsätt vi ämnar använda för att besvara den givna problemformuleringen. Slutligen 

redogörs den litteratursökning som genomförts samt de källkritiska aspekterna som tagits 

i beaktning. 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
Vid utförandet av en vetenskaplig studie är det viktigt att författare presenterar sin 

förförståelse för läsarna då denna kan påverka genomförandet eftersom det är svårt för 

oss människor att förhålla sig helt värdeneutrala (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Holme 

och Solvang (1997, s. 151-152) definierar förförståelse som ett tvådelat fenomen som 

både är utbildnings- och socialt grundad. Den utbildningsgrundade förförståelsen utgörs 

av den tidigare kunskapen som en forskare har förskaffat sig inom ämnesområdet, något 

som kan ha betydelse för hur denne definierar och angriper problemet (Holme & Solvang, 

1997, s. 151). Den socialt grundade förförståelsen utgår från den mänskliga 

socialisationsprocessen där konformitet till den personligt närliggande miljön leder till 

liknande problemdefinitioner eller fördomar som påverkar uppfattningen om hur ett 

problem bör angripas (Holme & Solvang, 1997, s. 151).   

Den utbildningsgrundade förförståelsen vi författare besitter är den kunskap inom 

ämnesområdet som införskaffats under studietiden på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet där båda författare har finansiering som huvudämne. Detta gör att vi som 

författare äger en övergripande teoretisk kunskap inom ämnet. Förutom den kunskap vi 

erhållit vid universitetet har båda författarna arbetat med fonder, den ena inom förvaltning 

och den andra med försäljning, vilket har bidragit till vår kunskapsbas om 

fondmarknaden. Den socialt grundade förförståelsen om fonder är generellt baserad på 

erfarenheter från arbetslivet där man kan anta att företagens värderingar influerat oss. 

Utöver detta har säkerligen det faktum att i båda är bosatta i Sverige där det pågår en aktiv 

medial debatt om etik och samhällsutveckling påverkat oss. Ett konkret bevis på detta är 

att vårt intresse av dessa frågor som delvis låg till grund för valet att undersöka SRI-

fondmarknaden. 

Genomgående i vår studie är det viktigt att inte enbart läsarna, utan även vi som författare, 

är medvetna om den påverkan förförståelsen har på studien. Vi anser att denna påverkan 

inte är påtaglig då vi kommer basera studien på en vedertagen statistisk modell där vår 

förförståelse inte påverkar resultatet. Dock kommer vi genom att aktivt försöka bibehålla 

ett objektivt och kritiskt förhållningssätt minimera eventuella effekter. 

2.2 EPISTEMOLOGI 
Vid studier är det viktigt att beakta den kunskapssyn författarna äger, vilken kan förklaras 

genom epistemologi som beaktar vilken kunskap inom ett ämnesområde som skall 

betraktas som acceptabel (Bryman, 2012, s. 27-28). Vidare beskriver Bryman (2012, s. 

28) epistemologin genom två utgångspunkter, positivism och hermeneutik. Positivismen 

anser att den sociala verkligheten ska studeras utifrån naturvetenskapliga metoder där 

kunskap ska kunna bekräftas på ett objektivt sätt och fritt från värderingar för att denna 
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ska kunna anses som godtagbar. Hermeneutiken anses vara motsatsen till positivismen 

där vikten ligger i tolkningen av den sociala verkligheten för att skapa förståelse för 

mänskliga beteenden och dess betydelse (Bryman, 2012, s. 29). 

I denna studie kommer vi att undersöka huruvida flockbeteende existerar på den svenska 

SRI-fondmarknaden. Genomförandet av detta kommer att ske utifrån statistiska samband 

där vi ämnar att bearbeta och analysera data så objektivt som möjligt. Till grund för denna 

studie finns gedigen och erkänd forskning inom den konventionella fondmarknaden där 

dessa är utförda på ett liknande sätt, vilket erbjuder ett teoretiskt underlag samt 

möjligheten till jämförelser av resultat. Då utförandet av studien utgår från statistisk 

analys av data och inte tolkningar utifrån det sociala samspelet anser vi att den 

hermeneutiska kunskapssynen inte bör appliceras. Utifrån vår problemformulering där vi 

ämnar mäta flockbeteende och inte beakta den sociala kontext som flockbeteende utspelar 

sig i anser vi att användandet av ett positivistiskt synsätt är det mest lämpliga.  

2.3 VERKLIGHETSSYN 
Ontologi behandlar frågor som rör hur verkligheten är beskaffad (Saunders et al., 2009, 

s. 110). Saunders et al. (2009, s. 110) menar även att de ontologiska ställningstaganden 

forskaren innehar visar hur denne ser på världen. Inom ontologin finns det två 

huvudsakliga grenar, objektivism och konstruktionism. I den förstnämnda behandlar 

forskaren världen som en struktur, opåverkad av sociala aktörer, medan man i den andra 

menar att världen byggs och oundvikligen drivs av just sociala interaktioner och aktörer 

(Saunders et al., 2009, s. 110). 

Eftersom vi kommer att analysera data för att besvara den givna frågeställningen är det 

naturligt att denna studies ontologiska inriktning faller på objektivismen. Denna 

världssyn ger oss möjlighet att se flockbeteende som ett mätbart fenomen som opåverkat 

av sociala aktörer kommer att bestå, även vid en rekreation av de statistiska beräkningar 

som genomförs baserat på samma data. Van de Ven och Poole (2005, s. 1393) 

argumenterar dock för att fler än en syn på verkligheten skapar en djupare förståelse för 

problemområdet och implikationerna av resultaten. Även om användandet av två synsätt 

skulle skänka våra resultat större trovärdighet faller inte ett sådant tillvägagångssätt under 

denna uppsatts tidsram och vi lämnar därmed detta till framtida studier inom området. 

2.4 ANGREPPSSÄTT 
När en forskare genomför en samhällsvetenskaplig studie är det viktigt att denne är 

medveten om hur problemet ska angripas. Detta görs genom att man väljer ett 

angreppssätt där man endera identifierar ett problem utifrån kritisk granskning av 

befintlig litteratur inom ett område, alternativt granskar data för att sedan utveckla teorier 

rörande de resultat man finner för att därefter koppla dessa till befintlig litteratur 

(Saunders et al., 2009, s. 61). Saunders et al. (2009, s. 61) kallar det förstnämnda 

angreppssättet för deduktiv ansatts och den sistnämnda för induktiv ansatts. 

I vår studie av flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden kommer vi att använda 

oss av den deduktiva ansattsen eftersom vi granskat ett stort antal artiklar för att kunna 

identifiera det ställda problemet och de teorier som relaterar till detta. Vidare kommer vi 

sedan att utforma hypoteser utifrån förväntade resultat. Därefter hämtas data från 

Finansinspektionen och Datastream för att sedan bearbetas med statistiska modeller. 

Resultaten av flockbeteende kommer därefter att analyseras för att besvara 
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frågeställningen utifrån de givna teorierna. Vidare kommer de slutsatser som dras att leda 

till en revidering eller bekräftelse av befintlig forskning, något som är i linje med den 

deduktiva ansatsen. 

2.5 DEN KVANTITATIVA METODEN 
Valet av forskningsstrategi föll naturligt på den kvantitativa metoden. Detta eftersom 

studien grundar sig i en deduktiv ansats, objektivistisk ontologisk synvinkel och en 

positivistisk syn på vetenskapen, vilka är baserat på forskningsfrågans utformning. 

Bryman (2012, s. 150) menar att alla dessa faktorer indikerar att den kvantitativa metoden 

är den mest passande strategin, då de nämnda elementen är starkt sammanlänkade.  

Om studien istället skulle genomföras med en annan, exempelvis en kvalitativ, metod 

skulle antagligen forskningsfrågan behöva ändras då man genom formuleringen “till 

vilken grad” visar att man vill undersöka hur stor det generella flockbeteendet är. Att 

besvara denna fråga med en kvalitativ metod skulle bli för tidsödande då ett enormt antal 

intervjuer hade behövts genomföras. Tillgången på data är även det en orsak till valet av 

metod då den svenska Finansinspektionen (2015) begär att fondbolagen ska redovisa dess 

innehav varje kvartal, något som underlättar datainsamlingen och därmed genomförandet 

av en kvantitativ studie. 

2.6 LITTERATURSÖKNING 
Efter att diskuterat vad vi som skribenter fann intressant tog vi beslutet att fördjupa oss 

inom fonder som ämnesområde. Därefter genomfördes en grundläggande 

litteratursökning där vi sökte efter relaterade vetenskapliga artiklar via databasen Ebsco 

och Umeå Universitetsbiblioteks egen söktjänst. De viktigaste initiala sökfraserna som 

användes var: “Funds”, “Mutual funds”, “SRI funds”, “herding in mutual funds”, 

“herding in SRI funds”, “behavior theory”, “decision theory” och “herding”. Denna 

sökning resulterade i ett antal vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet flockbeteende i 

fonder och gjorde att vi kunde tillgodogöra oss tillräckligt med kunskap för att precisera 

och utveckla sökningarna. Eftersom ett antal artikeltitlar inte fanns som fulltext genom 

Ebsco eller Umeå Universitetsbiblioteks databas användes även Google Scholar. Genom 

användandet av denna databas kunde alla relevanta artikeltitlar erhållas i fulltext. 

Ett urval av nyckelord som användes i den senare fasen av litteratursökningen, som även 

den gjordes i ovan nämnda databaser, är: “The LSV model”, “Bounded Rationality”, 

“Signaling theory”, “The effective market hypothesis”, “utility function theory”, 

“information cascades” och “adaptive market hypothesis”. Många av de använda 

sökorden var även resultat av referenser som hittades i vetenskapliga artiklar från den 

första delen av litteratursökningen. 

Sammanlagt resulterade de båda faserna i de vetenskapliga artiklar som tillsammans 

utgjorde grunden för formuleringen av problembakgrund, problemdiskussion, syfte, 

problemformulering och för att skapa en bas för det teoretiska ramverket samt 

utformandet av hypoteser. 
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2.7 KÄLLKRITIK 
Thurén (2013, s. 7-8) presenterar fyra kriterier för källkritik där källor ska uppnå äkthets-

, tidssambands-, oberoende- och tendensfrihetskriteriet. Äkthetskriteriet syftar på att 

källan är det den påstår sig vara medan tidssambandskriteriet innebär att desto längre bak 

i historien källan har sitt ursprung ju mer anledning finns det att tvivla på sanningshalten 

(Thurén, 2013, s. 7). Vidare beskriver Thurén (2013, s. 8) vikten av oberoendekriteriet 

där källan ska vara tagen från dess ursprung och inte vara ett referat till en annan källa. 

Slutligen beskriver kriteriet om tendensfrihet vikten av att en källa inte har något motiv 

för att ge en förvrängd bild till följd av exempelvis politiska eller ekonomiska intressen 

(Thurén, 2013, s. 8). 

Dessa kriterier är något vi konsekvent har haft i åtanke under litteratursökningen och vid 

val av källor. Äkthetskriteriet har beaktats då majoriteten av källorna är referensgranskade 

till följd av vår ovan nämnda litteratursökningsprocess där vi har hämtat den 

överväldigande majoriteten artiklar från databasen EBSCO. I de fall där källorna inte 

kunde hämtas från EBSCO kontrollerades författarna manuellt för att säkerställa 

tillförlitligheten i källan. I vår studie har vi använt både äldre empiriska studier och 

teorier, exempelvis Famas (1970) EMH. Dessa valdes då artiklarna är från 

ursprungsförfattarna, där vi sedan har använt oss av senare studier inom ämnesområdena 

för att öka relevansen, något som gör att vi anser oss uppfylla tidssambandskriteriet. Detta 

kan även sammankopplas med oberoendekriteriet då vårt användande av 

ursprungsförfattare, där vi inte har inkluderat andrahandsreferenser, gör att vår studies 

källor är förenliga med detta kriterium. Vi anser att våra källor uppfyller 

tendensfrihetskriteriet då vi använt oss av erkända vetenskapliga databaser vid 

litteratursökningen. Dock har vi tagit detta kriterium noga i beaktning då tidigare 

forskning inom flockbeteende har dragit motstridiga slutsatser vilket kan tänkas öka 

risken att de olika forskningslägren har en agenda i sina argumentationer för de olika 

ståndpunkterna. Förutom att många av de källor vi använt är grundkällor är många av 

dessa, exempelvis Fama (1970), kontinuerligt citerade över ett stort antal år vilket vi anser 

skänker dessa ytterligare trovärdighet.  
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3 SRI-FONDEN 

Det finns flertalet karaktärsdrag som särskiljer en SRI-fond från andra fonder aktiva på 

den konventionella fondmarknaden. Redan på 70-talet började utvecklingen till det som 

idag är en snabbt växande fondindustri där en ökning, både i antal aktörer och av 

fondförmögenhet, lett till att SRI-fondmarknaden idag representerar en betydande del av 

det totala fondkapitalet på den svenska fondmarknaden. I följande kapitel kommer vad 

som karaktäriserar SRI-fonden och dess marknad att presenteras för att underlätta 

förståelsen för hur dessa påverkar studiens resultat. 

3.1 SRI-FONDENS BAKGRUND 
Chieffe och Lahey (2009, s. 61) menar att en SRI-fond generellt kan sägas vara en fond 

som på något sätt tar potentiella investeringars etiska eller miljömässiga aspekter och 

egenskaper i beaktning innan man tar beslut om huruvida ett företag ska ingå i fondens 

portfölj eller ej. Samma författare påpekar även att definitionen av vad en SRI-fond är har 

varierat i tidigare forskning. Exempelvis menar Hill et al. (2003, s. 341) att SRI som 

helhet, och därmed SRI-fonder, har som syfte att påverka företag att adoptera de etiska 

eller miljömässiga standards som investeraren innehar. En mer vanligt förekommande 

definition av SRI-fonder presenteras dock av Renneboog et al. (2008, s. 1723), där 

författarna menar att en SRI-fond filtrerar bort företag som inte uppfyller de etiska och 

miljömässiga standards som fonden satt upp eller där de aktivt investerar i företag som 

uppfyller fondens etiska krav. SRI-fonder kan därmed sägas vara en fond som aktivt 

använder en strategi för att finna potentiella investeringar som ligger i linje med dess 

värderingar. Denna definition kommer att användas i vår studie då den inkluderar en 

investeringsprocess som står i förbindelse med SRI-strategierna, vilket medför en tydlig 

separation mellan konventionella fonder och SRI-fonder.   

 

Som nämnt i det inledande kapitlet av denna studie skapades den första SRI-fonden redan 

i början av 1970-talet då man valde att utesluta vapentillverkare ur sina potentiella 

investeringar (Renneboog et al., 2008, s. 1725). Sedan dess har konceptet SRI utvecklats 

och man ser idag att det har uppstått ett antal olika strategier för att skapa en fond som 

kan sägas vara en SRI-fond. 

 

Screening är den mest frekvent använda av strategierna och kan delas in i två olika 

tillvägagångssätt, negativ och positiv screening (Humphrey & Tan, 2014, s. 375). När 

negativ screening används filtrerar förvaltaren bort oönskade tillgångar, så kallade “sin 

stocks”, bestående av företag och industrier som inte uppfyller fondprofilens kriterier. 

Andra vanliga negativa screens är att välja bort de företag med verksamhet inom tobak, 

alkohol, spel, pornografi, företag med undermåliga arbetsförhållanden samt företag som 

bryter mot mänskliga rättigheter (Chieffe & Lahey, 2009, s. 62). 

 

Den andra aspekten av denna strategi är positiv screening som fokuserar på att investera 

i företag som överträffar andra gällande uppfyllandet av CSR-krav. Dessa screens kan 

bland annat vara inriktade mot företag som aktivt arbetar med förnybar energi, bättre 

arbetsvillkor eller för en utveckling av långvarigt hållbara investeringar (Humphrey & 

Tan, 2014, s. 375). När urvalet till fonden genomförs används ofta data där företag rankas 

inom sin industri utifrån hur väl de uppfyller CSR-kriterier. Utifrån denna ranking sätter 

sedan fonden en minimumnivå för vilka företag man väljer att investera i (Renneboog et 

al., 2008, s. 1728). 
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Den andra strategin, aktivt ägarskap, uppfyller SRI-fondens kriterier genom att utnyttja 

fondens röster i företagen man investerat i (Chieffe & Lahey, 2009, s. 64). Fonden 

övervakar och försöker aktivt påverka företagens beteende genom att exempelvis kräva 

transparens av information gällande utsläpp eller att direkt kräva avveckling av oetiska 

investeringar inom verksamheten. Målet med denna strategi är att sätta press på företagen 

och påverka dem att ta ett större ansvar för sociala, miljömässiga och samhällmässiga 

frågor som är förenliga med SRI-fondens värderingar (Barber, 2007, s. 67).  Gillan och 

Starks (2003, s. 4) och Parrino et al. (2003, s. 5) har visat att institutionella investerare 

har en större effekt på företags agerande än andra investerare då de har större tillgång till 

information om bolagens ledning och kan samarbeta med andra stora institutionella ägare 

för att undvika specifika bolag. Samma studier påvisar även att institutionella investerare 

kan påverka företag med en försäljning av sin position och därmed aktiepriset, något som 

kan få djupgående konsekvenser om marknaden tolkar agerandet som ett tecken på dåliga 

nyheter. 

 

Den tredje strategin, samhällsbyggande åtgärder, innebär att finansiella institutioner 

utfärdar lån med låg ränta till lokala projekt, både inrikes och utrikes (Chieffe & Lahey, 

2009, s. 64). På senare år har denna strategi blivit uppmärksammad som den med störst 

tillväxt. I USA förvaltas totalt tillgångar med ett värde av 61.4 miljarder dollar med 

samhällsbyggande strategier, där fonder inte enbart bidrar med fördelaktiga lån utan även 

tillhandahåller samhällstjänster så som utbildning, bostäder och sjukvård (Chamberlain, 

2013). 

 

SRI-fondmarknaden har dock fått utstå kritik från olika håll i samhället då trovärdigheten 

för fondernas etiska profil har ifrågasatts. Basso och Funari (2014, s. 994) visar i sin studie 

att olika SRI-fonder uppnår olika grader av etik, där man genom ett etiskt index kan 

påvisa stora skillnader mellan svenska SRI-fonders etiska agerande. Genom detta kan 

frågor ställas kring motiven bakom beslutet att skapa en SRI-fond. Att påstå sig agera 

efter etiska riktlinjer kan innebära att fonden får en komparativ fördel då SRI-fonder, som 

diskuterats i tidigare kapitel, kan sägas agera på en egen marknad och att man genom en 

sådan inriktning delvis utesluter konkurrens från konventionella fonder. Exempelvis fann 

Barreda-Tarrazona et al. (2011, s. 305) att investerare som tar personliga värderingar i 

beaktning vid investeringsbeslut tenderar att välja SRI-fonder framför dess 

konventionella motsvarighet då fondens etiska riktlinjer framgår. Detta gäller även när 

SRI-fonden underpresterar avkastningsmässigt i jämförelse med den konventionella 

fonden, något som belyser vikten av att tydligt kommunicera fondens värderingar. Med 

detta som grund kan man argumentera för att fondbolag kan, genom att marknadsföra sig 

med etiska och samhällsmässiga aspekter, erhålla fördelar gentemot sina konkurrenter 

även om fonden praktiskt inte applicerar dessa värderingar i sin investeringsstrategi.  

3.2 SRI-FONDMARKNADEN IDAG 
Under en längre period har utvecklingen av SRI-fonder och dess förmögenhet vuxit 

snabbt på både den europeiska och amerikanska marknaden där den årliga genomsnittliga 

tillväxten mellan åren 2011 och 2013 var 124 procent i Sverige (Eurosif, s. 10, 11; Ussif, 

2014, s. 12). Detta kan sägas vara produkten av en förändrad etisk medvetenhet där man 

över en längre period kan konstatera att medvetenheten om sociala konstruktioner, 

värderingar och samhällets utveckling har ökat (McCann et al. 2003, s. 30). Samtliga 

strategier som används av SRI-fonder har sett en markant tillväxt de senare åren (Eurosif, 
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2014, s. 10). Vidare uppvisar SRI-fondmarknaden kreativitet då det kontinuerligt 

tillkommer nya investeringsstrategier genom att kombinera nya angreppssätt och 

produkter, något som visar på marknadens aktualitet och starka utveckling (Eurosif, 2014, 

s. 10).   

 

I Sverige idag finns det ett antal aktörer som förvaltar SRI-fonder där flertalet stora banker 

så som Swedbank och SEB, men även mindre fondbolag som Cicero samt Aktie-Ansvar, 

är aktiva på denna marknad. Marknaden för svenska SRI-fonder kan även sägas vara 

geografiskt koncentrerad då alla aktiva fondbolags förvaltning utgår från 

Stockholmsområdet (Aktie-Ansvar, 2015; Cicero fonder, 2015; SEB, 2015; Swedbank, 

2015). Den svenska SRI-fondmarknaden domineras av strategier som involverar olika 

typer av negativa screens, vilket skiljer sig från flertalet europeiska länder där man sett 

en trend av ökat användande av positiva screens (Eurosif, 2014, s. 59). Förutom att vara 

den mest använda strategin i Sverige är även negativa screens den strategi som har vuxit 

mest under perioden 2011 till 2013, där man huvudsakligen exkluderar företag som är 

aktiva inom tobak-, pornografi- och vapenindustrin. Eurosif:s undersökning konstaterar 

även att den svenska SRI-fondmarknaden bör klassas som en mogen marknad (Eurosif, 

2014, s. 59). Detta faktum finner vi intressant då tidigare forskning inom flockbeteende 

på den konventionella fondmarknaden har visat på skilda resultat mellan marknader 

beroende på hur mogna de är. Exempelvis finner Voronkova och Bohl (2005, s. 1558) att 

flockbeteende är vanligare på den polska fondmarknaden, som konstateras vara en mindre 

mogen marknad, jämfört med andra mer mogna marknader. Detta gör att vi anser det 

intressant att se hur flockbeteende på den svenska marknaden uttrycker sig i jämförelse 

med tidigare forskning. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att SRI-fondmarknaden som helhet under en längre 

period utvecklats och vuxit. Detta är något som man förväntar sig ska fortsätta då det 

kontinuerligt skapats nya innovativa metoder för att erbjuda etiska sparalternativ till 

investerare. Utifrån detta finner vi att SRI-fondmarknaden både nu och inom en 

överskådlig framtid kommer att vara ett intressant forskningsområde. 
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4 TEORETISKT RAMVERK 

Denna studie ämnar att undersöka eventuellt flockbeteende på den svenska SRI-

fondmarknaden. Studiens huvudsakliga syfte utgår därmed från hur fondförvaltare 

skapar och förvaltar fondportföljer, där deras beslutsfattande påverkar vilka tillgångar 

som handlas. I följande kapitel kommer de teorier och koncept vi ämnar att använda för 

att analysera ett eventuellt flockbeteende att presenteras. Studiens teoretiska ramverk 

utgår från portfölj-, beslutsfattande-, signalering- och flockbeteendeteorier samt 

hypoteser rörande marknadens effektivitet.    

4.1 FRÅN TRADITIONELL TILL MODERN FINANSIERINGSTEORI 

4.1.1 Portfölj- och Förväntad Nyttoteori 
För att förstå fondförvaltares generella investeringsval utgår vi från traditionell 

finansieringsteori. Centrala utgångspunkter inom den traditionella finansieringsteorin är 

modern portföljteori och förväntad nyttoteori. Modern portföljteori beskriver 

uppbyggnaden av portföljer där en effektiv portfölj skapas genom kombinationen av ett 

stort antal riskfyllda tillgångar. Det ursprungliga antagandet var att investerare skapar 

sina portföljer genom att inkludera alla de tillgångar som maximerar avkastningen och 

där diversifiering sker genom det stora antalet tillgångar. Dock kritiserar Markowitz 

(1952a) detta resonemang genom att belysa att tillgångar med högst avkastning 

nödvändigtvis inte har lägst varians. Vidare poängterar han att det finns ett spektrum där 

investerare kan erhålla högre avkastning genom att öka portföljens varians samt att 

variansen kan reduceras med en lägre avkastning som följd (Markowitz, 1952a, s. 79). 

För att förklara förhållandet mellan förväntad avkastning och varians i uppbyggnaden av 

portföljer använder sig Markowitz av ”Expected return-Variance of return” (E-V) regeln 

(Markowitz, 1952a, s. 89). Enligt E-V regeln beror diversifieringen av en portfölj inte 

enbart på förväntad avkastning och antalet tillgångar, utan även av korrelationen mellan 

dessa tillgångar. 

 

Eftersom tillgångar har olika grader av korrelation påverkar E-V regeln urvalsprocessen 

vid skapandet av en portfölj. Då varians i detta fall kan likställas med risk ska, enligt 

modern portföljteori, en rationell investerare föredra den portfölj med lägst risk om 

portföljerna har en identisk förväntad avkastning. Genom detta kan investerare välja en 

kombination av tillgångar för att skapa en portfölj som ger en eftersträvad förväntad 

avkastning utifrån en given riskpreferens beroende på hur samtliga aktier korrelerar 

(kovarians), något som Markowitz kallar en effektiv E-V kombination (Markowitz, 

1952a, s. 87, 89). För att förklara hela beslutsprocessen vid valet av de tillgångar som 

skapar portföljen krävs dock förståelse angående de övertygelser om förväntad 

avkastning och risk en investerare besitter (Markowitz, 1952a, s. 91). Markowitz 

utvecklade detta koncept i en separat artikel för att vidare förklara hur valet av tillgångar 

i en portfölj går till med hjälp av den förväntade nyttoteorin.  
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Den förväntade nyttoteorin är beskriven av Markowitz (1952b), men från början 

formulerad av Von Neumann och Morgenstern (1944), som ämnade förklara människans 

beslutfattningsprocess i förhållande till risk. Den förväntade nyttoteorin summerar 

sannolikheterna för de val som individen står inför. Detta innebär att individen vid ett val 

kommer att addera sannolikheterna för de olika utfallen, exempelvis chansen att vinna 

alternativt förlora en pokerhand, för att sedan fatta ett beslut baserat på hur mycket nytta 

denna vinst skulle generera. Markowitz menar att 

detta val också kommer att influeras av tidigare 

händelser i spelet genom att individen kommer 

att väga nyttan alternativt vinsten beroende på 

tidigare utfall (Markowitz, 1952b, s. 156). 

Vidare konstaterar Markowitz genom detta att 

nyttofunktionen enligt förväntad nyttoteori 

kommer följa kurvan i figur 1 där origo 

representerar den nuvarande förmögenheten 

(Markowitz, 1952b, s. 155). Med andra ord 

kommer samtliga individer att agera rationellt 

och likartat för att maximera sin nytta, med den 

enda skillnaden att uppfattad nytta är beroende 

av nuvarande förmögenhet. Konsekvensen av 

detta är att en “fattig” person ser vinster och 

förluster som större relativt till en “rik” individ 

(Markowitz, 1952b, s. 155). 

 

Ovan nämnda teori skulle kunna förklara förvaltarens generella val av investeringar då 

man kan se en fondförvaltare som en nyttomaximerande individ som kommer att 

investera efter vad denne ser som den optimala nyttan. Detta betyder att fondförvaltare 

på ett rationellt sätt, enligt modern portföljteori samt förväntad nyttoteori, grundar sitt 

beslut angående val av tillgångar på avkastning och kovarians för att uppnå målet om 

nyttomaximering när denne skapar sin portfölj. I denna studie kan dessa traditionella 

finansieringsteorier kopplas till kontexten av SRI-fondmarknaden där fondförvaltare även 

här utgår från avkastning och kovarians för att nyttomaximera sin portfölj. Dock 

begränsas förvaltarnas investeringsbeslut då de förutom avkastning och kovarians även 

beaktar SRI-fondens strategier, något som medför att urvalet av aktier inskränks då 

oetiska investeringar filtreras bort men där urvalsprocessen för övrigt är densamma som 

för konventionella fonder. 

4.1.2 Begränsad Rationalitet 
Senare forskning om individers beslutsfattande har dock kritiserat den förväntade 

nyttoteorin då man empiriskt observerat avvikelser där personer bryter mot antagandet 

om rationell nyttomaximering. Exempelvis fann Barberis et al. (2006, s. 1085) att 

individer avböjer små oberoende “spel” även då de enligt sin nyttofunktion borde delta. 

Senare forskning har därefter utgått från dessa avvikelser i traditionell finansieringsteori 

och försökt förklara vad de beror på. Simon (1957) har genom teorin om begränsad 

rationalitet beskrivit hur individer och organisationer i verkligheten tar beslut som inte 

överensstämmer med vad teorier om ett fullt rationellt beteende förutspår. Exempelvis 

har studier visat att begränsad rationalitet har medfört att banker i tron att de agerar 

rationellt, handlat på ett sätt som i efterhand anses irrationellt och bidragit till finansiella 

kriser (Rötheli, 2010, s. 123). Den stora skillnaden mellan de traditionella och de moderna 

finansieringsteorierna är att de moderna inte enbart utgår från att individer fattar ett 

 Figur 1 - Nyttofunktion, förväntad nyttoteori 
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rationellt beslut utifrån en given miljö, utan även utifrån kognitiva begränsningar som 

påverkar deras förmåga att tolka information. Kognitiva begränsningar kan manifestera 

sig som begränsningar i tid, förutseende och kunskap (Simon, 1957, s. 199). Till följd av 

individers begränsade kapacitet att formulera och lösa komplexa problem i verkligheten 

blir de beslut som tas ej rationella utan istället rationella utifrån hur individen väljer att 

förenkla problemet för att kunna hantera det (Simon, 1957, s. 198-199). 

 

Simon (1957) beskriver att det finns tre huvudsakliga faktorer, osäkerhet, inkomplett 

information om alternativ och komplexitet, som begränsar en individs förmåga att agera 

rationellt. Osäkerhet kan illustreras med ett scenario där en individ är medveten om 

relevanta faktorer, exempelvis tillgång och efterfråga på en sorts produkt, men inte hur 

dessa är fördelade samt hur de påverkar varandra, något som medför att beslutstagaren 

blir osäker (Simon, 1957, s. 204). Detta är något som oftast ökar svårigheten att agera 

rationellt för att maximera resultatet av beslutet. Inkomplett information om alternativ blir 

aktuellt då individer, till skillnad från antaganden i traditionell finansiering, i verkligheten 

vanligtvis inte är medveten om samtliga beslut som är relevanta. För att bli detta måste 

individen investera resurser i informationssökande. En fråga som väcks då är hur 

omfattande sökningen kan vara för att rättfärdiga både den monetära och tidsmässiga 

kostnaden som uppstår (Simon, 1957, s. 248). Rationaliteten i en individs beslutsfattande 

kan även vara begränsad av beslutets komplexitet (Simon, 1957, s. 246). Om beslutet är 

för komplext kan det helt enkelt vara för svårt att göra beräkningar angående 

maximerande av nytta.  

 

Till följd av ovanstående resonemang där beslutsfattande i verkligheten inte enbart 

begränsas av miljön som omger beslutet utan även av individuella begränsningar, 

beskriver Simon (1957, s. 250) hur beslut tenderar att inte fattas utifrån ett optimerande 

perspektiv utan med målet att vara tillfredsställande. Detta har medfört att investerare 

använder sig av tumregler för att fatta beslut, något som har en påverkande effekt inte 

bara för individen, utan även för den finansiella marknaden. Exempelvis finner Lei (2010, 

s. 486) att investerare till följd av begränsad rationalitet felaktigt tolkar signaler om 

tillväxt i aktieutdelningar, något som även ökar volatiliteten i aktiepriser.   

 

Detta har implikationer för hur individer och därmed även fondförvaltare kan tänkas fatta 

sina beslut. Övergången från den traditionella finansieringsteorin där individer antas 

agera rationellt, till en mer beteendevetenskaplig betonad forskning med individuella 

påverkande faktorer angående beslutsfattande, öppnar upp möjligheten för ett eventuellt 

flockbeteende på de finansiella marknaderna. Vidare är det synnerligen intressant att 

undersöka flockbeteende hos fondförvaltare utifrån detta perspektiv då realiteten av deras 

arbete gör att de kan tänkas ställas inför komplexa beslut under osäkerhet, vilket medför 

att de inte alltid har tid att utvärdera samtliga alternativ. Detta är särskilt relevant för 

fondförvaltare av SRI-fonder då de till skillnad från konventionella förvaltare behöver 

analysera aktier utifrån SRI-fondens värderingar utöver analysen av tillgångarnas 

avkastning och kovarians. Om förvaltarna kan antas vara begränsat rationella, där de 

handlar utifrån kognitiva begränsningar, är det ytterligare analysmomentet som SRI-

fondförvaltare genomför av intresse. Skulle det ytterligare analysmomentet bidra till att 

förvaltarnas beslut blir mer komplext kan detta innebära högre osäkerhet, något som i sin 

tur skulle kunna resultera i att fler förvaltare följer andra och därmed väljer ett 

tillfredsställande val istället för att ta ett rationellt beslut utifrån privat information. 

Utifrån detta är det rimligt att anta att SRI-fondförvaltare influeras av varandra och 

därmed uppvisar ett flockbeteende.     
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4.2 FLOCKBETEENDE 
Enligt definitionen i det inledande kapitlet, förenligt med Nofsinger & Sias (1999, s. 

2263), betraktas flockbeteende som ett fenomen där en grupp av marknadsaktörer, under 

en tidsperiod, handlar i samma riktning. Dock finns det i tidigare forskning en mängd 

liknande definitioner men där samtliga har som grund att en grupp uppvisar ett korrelerat 

beteende (Avery & Zemsky, 1998, s. 724; Welch, 2000, s. 369; Hirshleifer & Teoh, 2003, 

s. 25). 

Tidigare forskning har delat upp flockbeteende utifrån två utgångspunkter där individer 

antingen deltar i rationellt eller irrationellt flockbeteende. Rationell flockbeteende 

karaktäriseras av individer som tolkar information och agerar utifrån ett avvägande av de 

kostnader som är associerade med framtagandet av den egna informationen, mot det mer 

kostnadseffektiva alternativet att följa andra för att skapa optimal nytta (Devenow & 

Welch, 1996, s. 604). Ett exempel är vid en bankrusning, då kontoägare som är medvetna 

om att det är först-till-kvarn för uttag, agerar rationellt om de ställer sig i kö för att rädda 

sina besparingar även om deras beteende är ett resultat av andras beslut att ta ut sina 

pengar (Diamond & Dybvig, 1983, s. 401). I vår studie kan fondförvaltare anses hänge 

sig till ett rationellt flockbeteende när de handlar efter information som inte är relaterad 

till tillgångens fundamentala värden, men gör det utifrån en medveten agenda. Froot et 

al. (1992, s. 1478-1479) finner liknande resultat då de konstaterar att spekulanter rationellt 

deltar i flockbeteende utifrån ny information för att generera kortsiktiga vinster, även om 

informationen i sig inte rättfärdigar investeringen. 

Motsatsen till detta är när individer ägnar sig åt irrationellt flockbeteende där beteendet 

styrs utifrån psykologiska och sociala faktorer (Devenow & Welch, 1996, s. 604). 

Irrationellt beteende har i tidigare forskning exemplifierats med individers användande 

av momentumstrategier, där personer handlar efter aktiers historiska avkastning istället 

för privat information. Grinblatt et al. (1995, s. 1104) visar att under en momentumstrategi 

styrs individens val av irrationella tumregler snarare än väl informerade val. Detta 

beteende observeras även i början av 1990-talet i en studie av Shiller et al. (1996), då den 

japanska marknaden kraschade och investerare sålde stora mängder tillgångar mitt i en 

nedgång trots att man visste att värdet för eller senare skulle återhämta sig (Shiller et al., 

1996, s. 164).  

Flockbeteende kan även delas in utifrån huruvida det sker oavsiktligt eller avsiktligt. 

Enligt Bikhchandani och Sharma (2000, s. 281) uppstår oavsiktligt flockbeteende när 

investerare agerar på samma sätt till följd av att de utgår från liknande information. Vidare 

exemplifierar de denna typ av flockbeteende genom att beskriva hur investerare minskar 

sina innehav av aktier efter en ränteuppgång och påpekar att detta inte är avsiktligt 

flockbeteende eftersom de handlar utifrån offentlig information snarare än varandra. 

Individer som avsiktligt följer flocken gör så med syfte att imitera köp- och säljbeteendet 

av andra på marknaden. Dock bör det noteras att avsiktligt och oavsiktligt flockbeteende 

kan vara svåra att särskilja empiriskt då beslutsprocessen påverkas av flertalet faktorer 

(Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 281).    

Avsiktligt flockbeteende och hur detta beteende uttrycker sig kan vidare delas in i två 

kategorier; passivt och aktivt flockbeteende. Enligt Bikhchandani och Sharma (2000, s. 

280) innebär passivt flockbeteende att en aktör, i vårt fall en förvaltare, väljer att inte 
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genomföra en transaktion på grund av information om att andra förvaltare väljer bort 

investeringen. Samma författare menar att aktivt flockbeteende innebär motsatsen till 

passivt flockbeteende, där en förvaltare väljer att göra en investering som denne 

ursprungligen inte tänkt göra utifrån att andra förvaltare genomför investeringen 

(Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 280). 

Ovan har det generella begreppet flockbeteende och vad det direkt innebär beskrivits. I 

vår undersökning av flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden är det även 

relevant att analysera och diskutera anledningar till fenomenet då det skapar en bättre 

förståelse för studiens resultat samt betydelsen av dessa. Tidigare forskning har visat att 

de vanligaste orsakerna till flockbeteende är till följd av imperfekt information, individers 

anseende och aktörers incitament (Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 283). Samtliga av 

dessa faktorer har som grund att de baseras på en individs osäkerhet angående sin privata 

information. Dessa faktorer är särskilt intressanta vid en studie av flockbeteende på SRI-

fondmarknaden då, som tidigare nämnts, förvaltare på denna marknad tvingas analysera 

ytterligare en parameter utöver avkastning och kovarians vid investeringsbeslut. Detta 

kan tänkas medföra ett behov av mer information då större krav ställs på deras 

beslutsfattande. Det större informationskravet innebär att det kan anses ännu troligare att 

flockbeteende existerar på SRI-fondmarknader då dessa faktorer påverkar SRI-

fondförvaltare i högre grad än konventionella fondförvaltare. Till följd av detta kommer 

vi därmed att närmare presentera dessa faktorer i nedanstående avsnitt.    

4.2.1 Informationskaskader 
Som ovan nämnt är imperfekt information bland marknadsaktörer en av de främsta 

anledningarna till flockbeteende. Individer som anser att kostnaden i samband med 

införskaffandet av privat information är för hög eller uppfattar signaler från andra som 

tillräckligt tillförlitliga är mindre angelägna att använda sig av privat information och mer 

troliga att ta beslut utifrån andra (Yang, 2010, s. 625). En teori som länkar samman 

individers beslutsfattande och dess påverkan på omgivningen är signaleringsteorin. 

Denna teori utvecklades av Michael Spence (1973) där han beskrev hur arbetsgivare, till 

följd av asymmetrisk information, tolkade arbetssökandes produktivitet och därmed värde 

genom diverse signaler så som utbildning (Spence, 1973, s. 357-358).  Dock behöver 

dessa signaler inte vara en reflektion av verklig produktivitet då de går att manipulera, 

där arbetssökande exempelvis inte utbildar sig med syfte att öka sin kompetens utan 

utifrån vetskapen att en utbildning leder till högre lön (Spence, 2002, s. 440-441). I vår 

undersökning av flockbeteende anser vi att signalen är då fondförvaltare blir informerad 

angående positionering av tillgångar, exempelvis genom råd från analytiker eller köp- 

och säljbeteende av andra förvaltare. I denna situation kan förvaltaren agera genom att 

antingen följa dessa signaler, vilka kan uppfattas som antingen positiva eller negativa. 

Om en förvaltare tolkar en signal om en aktie som positiv antyder detta att tillgången är 

undervärderad. Tolkas en signal som negativ betyder det i sin tur att tillgången är 

övervärderad och att förvaltaren därav borde sälja sitt innehav (Campbell & Kracaw, 1980 

s. 870).    

Vidare beskriver Spence (2002, s. 441) hur signalerna kan vara förvrängda om andra 

individer ser nyttan i att utbilda sig och därmed imiterar den första gruppen med syfte att 

sända samma signal, något som leder till överinvestering i utbildning. Spence (1973, s. 

358) påpekar även att den individ som utbildar sig inte nödvändigtvis gör detta med 

intentionen att skicka signaler till en potentiell arbetsgivare. Med andra ord kan individer 

genom sitt agerande sända ut signaler utan att själva medvetet betrakta sig som en 
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avsändare av dessa. I vår studie kan detta jämföras med en meriterad förvaltare som 

genom sitt handlande omedvetet skickar ut signaler till andra förvaltare så att dessa 

handlar utifrån den förstnämndes beslut, vilket medför att denne oavsiktligt inleder ett 

flockbeteende. 

För att koppla samman hur individer ingår i ett flockbeteende till följd av signaler 

utvecklade Bikhchandani et al. (1992, s. 1000) teorin om informationskaskader, vilket de 

definierar som en beslutsprocess där individens privata information blir irrelevant. 

Författarna förklarar att informationskaskader utgår från spelteorin och en perfekt 

Bayesian jämvikt där deltagare, beroende på sin övertygelse av tidigare individ, utifrån 

ett sekvensbaserat spel väljer en viss strategi. Vidare visar Bikhchandani et al. (1992, s. 

1000) att i en informationskaskad betyder antagandet om ett sekvensbaserat spel att 

avkastningen för en individ inte är beroende på ett beslut som tas av en deltagare vid ett 

senare skede. Som följd har därför en deltagare ingen anledning att ta ett beslut utanför 

denna jämvikt i ett försök att påverka sin nästkommande. Implikationen av detta är att 

även om en deltagare tar ett korrekt eller felaktigt beslut så kommer nästkommande 

uppfatta beslutet som att det tagits utifrån antagandet att det var korrekt för dennes 

strategi. 

För att illustrera hur en informationskaskad kan uppstå har Bikhchandani och Sharma 

(2000, s. 285) använt sig av ett exempel med tre investerare (A, B och C) där samtliga 

har privat information om huruvida de ska investera eller inte, enligt figur 2. Den individ 

som först investerar (A) utgår uteslutande ifrån sin privata information vilket betyder att 

denne antingen kommer att investera (I) eller undvika att investera (U). Nästa investerare 

(B), kan utifrån teorins antaganden observera hur (A) har agerat och tolkar därefter dennes 

agerande som en signal. Investerare B kommer garanterat välja att investera om dennes 

privata information är (I) samtidigt som A har investerat. Dock om A:s signal är (I) 

samtidigt som B:s är (U) kommer investerare B att vara likgiltig till beslutet. Blir beslutet 

i detta fall (U) kommer även nästkommande investerare (C) att vara likgiltig. Väljer dock 

Figur 2 - Informationskaskad 



22 
 

både investerare A och B (I) kommer C att tolka dessa signaler på ett positivt sätt och 

kommer, oavsett dennes privata information, att investera. Därmed har C:s privata 

information blivit irrelevant i beslutsprocessen och en informationskaskad har påbörjats 

då även efterföljande investerares privata information inte kommer påverka deras 

beslut.        

Vidare förklarar Bikhchandani och Sharma (2000, s. 290) att ju mer osäker en individ är 

på sin privata information desto troligare är det att denne påverkas av beslut som andra 

tar. En biverkning av när individer tar beslut efter andra, och informationskaskader bildas, 

är att den privata informationen som de följande individerna besitter inte når och bidrar 

till den existerande offentliga informationen (Bikhchandani et al., 1992, s. 1009). 

Flockbeteende till följd av informationskaskader har påvisats vara mer dominerande i 

aktier som har högre handelsintensitet (Walter & Weber, 2006, s. 387). Detta eftersom 

det högre antalet förvaltare förstärker signalerna i kaskaden, något som medför att allt fler 

väljer att bortse från sin privata information. Banerjee (1992, s. 799) beskriver hur valet 

att följa andra har en negativ påverkan på populationen då valet att inte använda sin 

privata information resulterar i att det är troligare att andra inte heller gör det, något som 

skapar ett flockbeteende. Vidare, om investeraren istället använt sin privata information 

hade det gett incitament för övriga marknadsdeltagare att göra detsamma, något som hade 

bidragit till att den offentliga informationen bättre reflekterat all tillgänglig information 

från samtliga individer (Banerjee, 1992, s. 799).  

Bikhchandani et al. (1992, s. 1013) påpekar att tidigare forskning har förklarat liknande 

konformitet genom att undersöka effekterna av sociala interaktioner och grupptryck där 

fokus har varit på det upplevda tvånget att inte avvika från det accepterade beteendet. 

Inom forskning om informationskaskader har detta utvecklats då samma författare menar 

att individer inte behöver uppleva ett tvång utan istället påverkas av den information som 

delas av medlemmarnas agerande inom gruppen (Bikhchandani et al., 1992, s. 1013). 

Detta har på senare tid utvecklats i studier av bland annat Hong et al. (2004, s. 139) där 

de utifrån sociala interaktioner och peer groups förklarar individers och hushålls vilja att 

handla med aktier. Författarna fann att “sociala” individer som till större utsträckning 

interagerar med sin omgivning, exempelvis grannar och intressegrupper, uppvisar en 

högre deltagandenivå på aktiemarknaden (Hong et al., 2004, s. 161). I en senare studie av 

Hong et al. (2005) utvecklar de sitt tidigare resonemang genom att undersöka hur dessa 

sociala interaktioner påverkar förvaltare inom den konventionella fondmarknaden i USA. 

Studien visar att förvaltare anpassar sina egna portföljer och de tillgångar som handlas i 

högre grad utifrån förvaltare i samma stad än förvaltare inom samma land (Hong et al., 

2005, s. 2821). Författarna förklarar det här fenomenet med konceptet “word-of-mouth” 

kommunikation där information passerar från individ till individ vid socialt interagerande 

inom en grupp. Detta kan resultera i ett konvergerande tankemönster som påverkar de 

inblandade individerna att agera efter varandra. Liknande resultat presenteras av ett flertal 

andra studier från olika marknader där peer effects och kommunikation via “word-of-

mouth” har påverkat individers beslutsfattande (Ivkovic & Weisbenner, 2007, s. 1328; 

Lilian & Fei, 2010, s. 808). 

Majoriteten av förvaltarna för de svenska SRI-fonderna, vilka vi ämnar undersöka, har 

sin bas i Stockholm (Aktie-Ansvar, 2015; Cicero fonder, 2015; SEB, 2015; Swedbank, 

2015). Detta har betydelse för vår studie då förvaltare kan tänkas umgås med de personer 

i sin geografiska närhet som innehar samma typ av arbete och intressen. Vi anser därför 

att det är intressant att undersöka huruvida denna marknad uppvisar flockbeteende då det 
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utifrån tidigare forskning finns anledning att tro att peer groups existerar under dessa 

förhållanden. Uppvisas flockbeteende kan detta vara ett tecken på handel utifrån signaler 

och effekterna av sociala konstruktioner istället för fondförvaltares privata information. 

Stämmer detta kan en situation skapas där förvaltare som handlar efter signaler även följer 

flocken och på så sätt över- och underinvesterar i vissa tillgångar, vilket kan leda till att 

marknadens prissättning destabiliseras. 

4.2.2 Ryktesbaserat Flockbeteende 
Ryktesbaserat flockbeteende utgår från att en part agerar efter information om vad en 

annan investerare gör. Scharfstein och Stein (1990, s. 466) förklarar fenomenet genom att 

anta en värld där alla fondförvaltare kan delas in i två kategorier, en där enbart smarta 

förvaltare med god förmåga att tolka marknadens signaler ingår, och en andra med 

dumma förvaltare vars förmåga att tyda signaler störs av “oljud”. Genom att dela in 

fondmarknadens aktörer på detta sätt visar man i sin studie att de “dumma” förvaltarna, 

på grund av sin bristande förmåga att tyda marknadens signaler, tenderar att följa de 

“smarta” förvaltarnas investeringsbeslut. Detta för att undvika en situation där man ensam 

får stå till svars för en dålig investering. Författarna förklarar detta med att det är lättare 

att ta ett riskfyllt beslut om man inte fattar det själv då man kan försvara beslutet med att 

alla andra gjorde samma sak (Scharfstein & Stein, 1990, s. 466). Detta beteende har även 

observerats av Brown et al. (2014, s. 19) där oron för att stå ensam efter ett dåligt 

investeringsbeslut har medfört att flockbeteendet huvudsakligen påverkar säljsidan då 

förvaltare som oroade över sitt rykte inte ensamma vill feltolka en eventuell nedgång. 

Vidare konstaterar Sharfstein och Stein (1990, s. 466) att detta beteende är möjligt genom 

att de “dumma” förvaltarna lyssnar på signaler som kommer från andra man anser vara 

smartare än sig själv, det vill säga man investerar efter förvaltare med gott rykte. 

Intressant nog verkar beteendet bestå när “smarta” investerare gör felplaceringar som 

leder till förlust. 

Bikhchandani och Sharma (2000, s. 292) menar att denna typ av flockbeteende är 

ineffektivt ur ett informationsperspektiv eftersom man, även om rätt beslut tas genom 

flockbeteende, uteslutit privat information vid utvärderingen av investeringsvalet och har 

därmed baserat sitt val på väldigt lite konkret information. Ryktesbaserat flockbeteende 

behöver dock inte enbart härledas till fondförvaltares förmåga att tolka signaler, utan kan 

även kopplas samman med hur karriärsinriktad en förvaltare är (Chevalier & Ellison, 

1999, s. 390). Tidigare forskning har funnit att unga fondförvaltare löper större risk att 

förlora sin anställning till följd av sämre prestationer (Chevalier & Ellison, 1999, s. 390). 

Därför argumenterar man för att det finns större incitament för den unga fondförvaltaren 

som vill göra karriär att imitera andra mer etablerade förvaltare när man tar 

investeringsbeslut (Chevalier & Ellison, 1999, s. 430). Förutom att unga förvaltare är mer 

utsatta för ryktesbaserat flockbeteende till följd av karriärsskäl finner Scharfstein och 

Stein (1990, s. 478) att risken för denna typ av beteende är större för högre 

handelsintensiteter. Detta eftersom förvaltare inte vill vara ensamma om att ta ett dåligt 

investeringsbeslut gentemot en stor grupp förvaltare av ryktes och karriärsskäl.    

Genom att anta att det även inom den svenska SRI-fondmarknaden finns förvaltare som 

är mer eller mindre ansedda för sina investeringsbeslut blir det relevant att diskutera 

denna typ av flockbeteende även i vår studie. Exempelvis delar fondmarknaden.se ut ett 

årligt pris för bästa etiska fond och man kan därmed diskutera huruvida detta kan påverka 

andra förvaltare att följa den som lyckats bäst varje år. Utifrån detta är det av intresse att 

vidare diskutera om ryktesbaserat flockbeteende är en bidragande faktor för ett eventuellt 

flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden. 
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4.2.3 Incitamentsbaserat Flockbeteende 
Ett vanligt sätt att utforma fondförvaltares kompensation är att länka ersättningen till 

fondens resultat (Admati & Pfleiderer, 1997, s. 324). Enligt Admati och Pfleiderer (1997, 

s. 324) innebär detta att om fonden underpresterar marknaden kommer det att påverka 

förvaltarens ersättning negativt, samtidigt som en överpresterande fond kommer att 

generera en högre kompensation för fondförvaltaren. Bikhchandani och Sharma (2000, s. 

292) beskriver en form av flockbeteende som uppstår som respons till detta sätt att betala 

ut ersättning på. Kompensationen beskrivs i detta fall som kopplad till ett benchmark där 

förvaltaren får en högre ersättning om denne överträffar detta, vilket kan leda till ett 

beteende där förvaltaren ser till hur andra aktiva förvaltare agerar för att undvika att 

underprestera sitt benchmark. 

Arbetsgivare står därmed inför ett svårt val när man utformar ett kompensationssystem 

för fondförvaltare. Om arbetsgivaren väljer det systemet som diskuterats ovan kommer 

man att riskera en situation där man varken kan avgöra förvaltarens verkliga kompetens 

eller hur hårt förvaltaren arbetar för att överträffa sitt satta benchmark (Bikhchandani & 

Sharma, 2000, s. 292). Bikhchandani och Sharma (2000, s. 292) menar även att om 

arbetsgivaren väljer att bortse från ett rörligt kompensationssystem löper denne risk att 

inte ge förvaltarna tillräckligt med incitament för att prestera maximalt. Admati och 

Pfleiderer (1997, s. 345) lyckas inte finna en miljö där ett rörligt kompensationssystem 

som är länkat till ett benchmark övervinner de tidigare beskrivna nackdelarna och 

skapandet av flockbeteende. Eftersom SRI-fonder förutom etiska riktlinjer självfallet 

drivs i vinstsyfte där fondbolagen måste skapa incitament för sina förvaltare att prestera 

blir frågan om kompensation en naturlig del av diskussionen angående hur denna faktor 

påverkar flockbeteende. Det är även av intresse att analysera flockbeteende utifrån denna 

faktor på den svenska SRI-fondmarknaden till följd av dess geografiska koncentration. 

Detta då Walter och Weber (2006, s. 396) fann att fondförvaltare som arbetar inom 

samma geografiska område i större utsträckning utvärderas mot varandra. Genom att 

förvaltarna utvärderas hårdare inbördes kan det tänkas influera dem till att fatta beslut 

mer utifrån andra förvaltare inom samma område för att inte riskera att erhålla en lägre 

kompensation, vilket därmed bidra till flockbeteende.      

4.3 KONSEKVENSER AV FLOCKBETEENDE 
Som tidigare konstaterats medför flockbeteende att fondförvaltare inte bearbetar och 

använder sig av sin privata information, vilket resulterar i att den ej inkluderas i den 

offentliga informationen. Då allt fler ignorerar sin privata information kan trender uppstå 

där fler förvaltare handlar efter varandra. Vidare kan detta påverka aktiepriser då 

exempelvis förvaltare som köper aktier utifrån andra och inte använder sin privata 

information skapar trender som pressar upp priset över tillgångens fundamentala värde. 

Utifrån detta är det relevant att diskutera hur flockbeteende påverkar 

marknadseffektiviteten då uppkomsten av dessa trender, där aktiepriser inte reflekterar 

all tillgänglig information, bryter mot konceptet om den effektiva marknaden. Konceptet 

om den effektiva marknaden föddes redan i början av 1900-talet då bland annat Bachelier 

diskuterade delar av fenomenet (Sewell, 2011, s. 2). Dock dröjde det till 1970 innan 

Eugene Fama utvecklade teorin den effektiva marknadshypotesen för att förklara 

fenomenet. 

Enligt den effektiva marknadshypotesen ska priserna i en fullt effektiv marknad reflektera 

den tillgängliga informationen som finns (Fama, 1970, s. 383). Teorin utgår från tre 
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antaganden där 1) det inte existerar några transaktionskostnader, 2) all tillgänglig 

information är kostnadsfri för samtliga marknadsdeltagare och 3) samtliga 

marknadsdeltagare analyserar tillgänglig information och nuvarande pris på samma sätt 

samt är överens om dess betydelse för framtida priser på tillgångar. Fama (1970, s. 387) 

erkänner dock att ovanstående antaganden inte håller under verkliga förhållanden, men 

visar i sin studie att alla antaganden inte behöver gälla för att teorin ska kunna appliceras. 

Vidare kategoriserar Fama (1970, s. 388), vid test av EMH, in marknaden i olika former 

utifrån tillgänglig information där de benämns som svag, semi-stark och stark form. Svag 

form grundar sig uteslutande på historiska priser medan semi-stark form även inkluderar 

all information tillgänglig för allmänheten. Den starka formen av EMH inkluderar, utöver 

de tidigare nämnda kriterierna, även information som enbart är tillgänglig för en specifik 

grupp eller individ. 

Stiglitz och Grossman (1980) publicerade kritik mot den effektiva marknadshypotesen 

där de menade att om all information reflekterades i priser på tillgångar skulle detta leda 

till en situation där det inte finns incitament för investerare att tolka ny och individuell 

information eftersom det skulle bli för kostsamt i förhållande till den potentiella vinsten 

(Grossman & Stiglitz, 1980, s. 404). Ytterligare kritik har lett till att studier har 

genomförts för att försöka förklara de faktorer som påverkar effektiviteten på marknaden. 

Exempelvis undersökte McCarthy et al. (2012, s. 1280) finanskrisen i USA under åren 

2007-2008 och konstaterade att framtida forskning kommer fokusera mer på investerares 

beteende för att förklara hur marknaden agerar. 

Utifrån den kritik riktad mot EMH har Lo (2004) utvecklat ett koncept rörande den 

effektiva marknaden genom att anta att effektiviteten kan variera över tid. Teorin 

benämns “Adaptive Market Hypothesis” (AMH) och sammanfogar individers beteende 

med tanken om en effektiv marknad genom användandet av resonemang från 

evolutionsteori, där arters relativa styrka inte är konstant utan varierar beroende på dess 

interna position och förhållande till övriga arter. I kontexten av den finansiella marknaden 

kan arter betraktas som olika typer av investerare där marknaden är effektiv om det 

existerar många arter som slåss om begränsade resurser, i detta fall avkastning och 

relevant information angående tillgångar (Lo, 2004, s. 23). Då populationen av arter och 

resurser varierar menar Lo (2004, s. 23) att marknads effektivitet inte kan utvärderas i ett 

vakuum utan måste studeras i dess kontext och med ett dynamiskt perspektiv. Utifrån 

detta resonemang menar författaren att marknadseffektivitet inte kan ses som ett statiskt 

läge utan något som är föränderligt, både med perioder präglade av effektivitet och 

ineffektivitet (Lo, 2004, s. 24). 

Då AMH förklarar marknadseffektiviteten som något föränderligt över tid kan detta 

tänkas vara till följd av de trender som uppstår på grund av flockbeteende. Trenderna i 

förvaltarnas handel skapar mönster i priserna på de aktier som fonderna investerar i vilket 

leder till att de, varierande över tid, mer eller mindre representerar all tillgänglig 

information. Genom användandet av de antaganden som ingår i AMH kommer vi i denna 

studie kunna analysera och förklara prisdestabiliseringar till följd av flockbeteende. Vi 

ämnar att koppla samman utvecklingen av flockbeteende med dess eventuella påverkan 

av effektiviteten på marknaden. Kan vi se att en varierande grad av flockbeteende 

korrelerar med en destabilisering av priser kan vi diskutera våra resultat utifrån AMH:s 

resonemang om marknadseffektiviteten. Dock är det viktigt att poängtera att vi i denna 

studie inte kommer att mäta effektiviteten utan enbart diskutera flockbeteendets diverse 

påverkande effekter på marknaden, där en eventuell inverkan på marknaden kan tänkas 

röra effektivitet 
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4.4 FLOCKBETEENDEMODELLEN 
Nedan visar figur 3 sambanden mellan förvaltares beslut angående val av tillgångar till 

sina fonder, där de beroende på privat information, signaler och faktorer antingen bidrar 

till flockbeteende på SRI-fondmarknaden eller inte. Vidare illustrerar modellen hur ett 

eventuellt flockbeteende kan resultera i att aktiepriserna destabiliseras, något som i sin 

tur potentiellt skulle kunna tyda på en effektiv eller ineffektiv marknad. Denna modell 

har tagits fram för att visualisera hur teorierna i det teoretiska ramverket är 

sammanlänkade med flockbeteende och kommer att användas för att analysera samt 

diskutera studiens resultat. 

 

Modellen tar avstamp i de signaler, faktorer och privat information som påverkar 

fondförvaltares beslut angående vilka tillgångar som ska ingå i portföljen. Följer 

fondförvaltaren sin privata information kommer denne ej att bidra till flockbeteende på 

marknaden. Om förvaltaren däremot agerar utifrån påverkande faktorer samt signaler från 

övriga fondförvaltare och därmed ignorerar sin privata information rörande tillgången 

kommer graden av flockbeteende att öka. Sprider sig detta beteende, där allt fler förvaltare 

väljer att följa flocken, kan konsekvensen bli att tillgångar handlas på en nivå som driver 

aktiepriser iväg från dess fundamentala värde.  

  

Figur 3 - Flockbeteendemodellen 
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5 TIDIGARE EMPIRISK FORSKNING  

I följande kapitel kommer vi att redovisa tidigare forskning inom flockbeteende för att 

utöka förståelsen om ämnesområdets utveckling samt möjliggöra jämförelser av 

metodval och resultat. Vi tar avstamp i Lakonishok et al. (1992), en av de första och mest 

citerade studier om flockbeteende. Därefter fortsätter vi med att i kronologisk ordning 

beskriva utvecklingen inom forskningsområdet. Vidare kommer faktorer och empiriska 

resultat som anses vara relevanta för vår studie att belysas.  

 

I tabell 1 sammanfattas de huvudsakliga resultaten från den empiriska forskningen inom 

flockbeteende mellan åren 1992 till 2014 för att sedan beskrivas mer i detalj. Efter detta 

kommer vi att syntetisera de beskrivna studierna och argumentera för varför de är 

inkluderade samt hur de bidrar till denna studie. 

  

 

Tabell 1– Tidigare Empirisk Forskning 

Författare 
Undersökningsperiod 

och land 
Investerare Flockbeteende 

LSV-

modellen 
Faktorer 

Lakonishok et 

al., 1992 
USA, 1985-1989 Pensionsfonder Ja Ja 

Köp/sälj 

Aktiestorlek 
Prisdestabilisering 

Nofsinger & 

Sias, 1999 
USA, 1977-1996 

Institutionella 

och individuella 
Ja Nej Prisdestabilisering 

Wermers, 

1999 
USA, 1974-1994 Fonder Ja Ja 

Fondtyp 
Handelsintensitet 

Köp/sälj 

Aktiestorlek 
Avkastning 

Kassaflöde 

Prisdestabilisering 

Chang et al., 

2000 

USA, Japan, Sydkorea, 

Taiwan, Hongkong, 1963-

1995 
Fonder Ja och Nej Nej _ 

Fung & 

Hsieh, 2000 
Internationell, 1987-1997 Hedgefonder Nej Nej _ 

Loboa & 

Serra, 2002 
Portugal, 1998-2000 Fonder Ja Ja 

Fondstorlek 

Omstrukturering 
Köp/sälj 

Handelsintensitet 

Kyröläinen & 

Perttunen, 

2003 

Finland, 1997-2000 
Institutionella 

och Individuella 
Ja Ja Prisdestabilisering 

Bowe & 

Domuta, 2004 
Indonesien, 1997 

Institutionella 

och Individuella 
Ja Ja 

Inhemska/utländska 

investerare 
Prisdestabilisering 

Voronkova & 

Bohl, 2005 
Polen, 1999-2002 Pensionsfonder Ja Ja 

Handelsintensitet 
 

Wylie, 2005 Storbritannien, 1986-1993 Fonder Ja Ja 

Industri 

Handelsintensitet 
Aktiestorlek 
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Walter & 

Weber, 2006 
Tyskland, 1998-2002 Fonder Ja Ja 

Bull/Bear 
Handelsintensitet 

Aktiestorlek 

Regelverk för revision 
Geografisk 

koncentration 

Prisdestabilisering 

Choi & Sias, 

2009 
USA, 1983-2005 Institutionella Ja Ja 

Kassaflöde 

Ryktesbaserad 

Informationskaskader  

Brown et al., 

2014 
USA, 1985-2008 Fonder Ja Ja 

Köp/sälj 

Ryktesbaserad 

 

5.1 FLOCKBETEENDEFORSKNINGENS UTVECKLING  
 

Lakonishok et al. (1992) 

Denna studie är en av de första som undersökte flockbeteende på de finansiella 

marknaderna och deras undersökningsmetod, LSV-modellen, är väl använd i 

efterföljande studier. Studien är baserad på aktietransaktioner från aktivt förvaltade 

amerikanska pensionsfonder från första kvartalet 1985 till sista kvartalet 1989. 

Författarna studerade till vilken grad flockbeteende existerade på köp eller säljsidan, inom 

små och stora aktier samt om detta beteende destabiliserade marknadspriserna. Utöver 

detta utvärderades huruvida förvaltare som följde andra gjorde så genom 

momentumstrategier. Resultaten från studien visade ett genomsnittligt flockbeteende på 

2,7 procent där beteendet var som starkast för små aktier med starka indikationer på 

handel utifrån momentumstrategier. Dock var slutsatsen att flockbeteendet inte bidrog till 

att destabilisera priserna på tillgångarna. 

 

Nofsinger & Sias (1999) 
Författarna undersöker hur institutionella investerare handlar i jämförelse med 

individuella investerare. Studien är baserad på aktier som handlas på New York Stock 

Exchange mellan åren 1977-1996. Författarna använder sig av en metod som utgår från 

hur andelen ägandeskap i aktierna förändras mellan de institutionella och individuella 

investerarna. Utifrån detta undersöker de sambandet mellan förändringen i ägandeskap 

och avkastningen under de aktuella åren, där ett samband tolkas som resultatet av 

antingen momentumstrategier eller flockbeteende. Resultatet visade ett positivt samband 

vilket tyder på att institutionella investerare antingen använder momentumstrategier i 

större utsträckning än de individuella eller att institutionella investerares flockbeteende 

påverkar aktiepriser mer än vad de individuellas gör. 

 

Wermers (1999) 
Denna studie undersökte flockbeteende bland samtliga amerikanska fonder med 

kvartalsvis data under åren 1974-1994. Wermers (1999) använde sig av LSV-modellen 

för att mäta flockbeteendet uppdelat i kategorier utifrån fondtyp, exempelvis tillväxtfond, 

handelsintensitet, köp- och säljflockbeteende, storleken på aktien, aktiers tidigare höga 

eller låga avkastning, kassaflöden till fonden samt om beteendet destabiliserar 

marknadspriserna. Resultatet från studien visar en genomsnittlig grad av flockbeteende 

på 3,4 procent för handelsintensitet av fem eller fler aktiva förvaltare, dock med enbart 

en marginell skillnad för övriga intensitetsnivåer. Vidare fann de att aktier som köpts av 

flocken tenderar att genera högre avkastning än de som sålts. Dock kan författarna utifrån 
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den kvartalsvisa data som undersökts inte fastställa huruvida detta var till följd av 

momentumstrategier inom kvartalen alternativt ett resultat av att flockbeteendet 

destabiliserar tillgångarnas priser. 

 

Chang et al. (2000) 
Genom att jämföra beteendet bland fondförvaltare på ett antal olika marknader 

undersökte dessa författare förvaltarnas beteende med fokus på flockbeteende. De valda 

marknaderna inkluderar den amerikanska, japanska, sydkoreanska, taiwanesiska och 

marknaden i Hong Kong med en undersökningsperiod mellan 1963-1995. Man använder 

en alternativ modell till LSV-modellen för att beräkna flockbeteendet på respektive 

marknad, där man jämför aktiers avkastningar med marknadens avkastning och hur dessa 

förklarar varandra. Man presenterar ett resultat som visar att flockbeteendet är starkast 

närvarande på de sydkoreanska och taiwanesiska tillväxtmarknaderna och att de 

utvecklade ekonomierna, USA, Japan och Hong Kong, uppvisar lite eller inget mätbart 

flockbeteende. 

 

Fung & Hsieh (2000) 
Då hedgefonder tidigare blivit kritiserade för att destabilisera marknaden undersökte 

denna studie huruvida ett antal oroligheter på marknaden, exempelvis kraschen på 

aktiemarknaden 1987, var till följd av momentumstrategier eller flockbeteende. 

Författarna undersökte detta genom att granska korrelationen mellan hedgefondernas 

handel under tider av oroligheter mellan åren 1987-1997. Resultaten visade att 

hedgefonderna hade bidragit till vissa oroligheter i samband med finansiella kriser, men 

inte vid andra. Dock fann man att momentumstrategier och flockbeteende inte varit de 

huvudsakliga bakomliggande orsakerna. Förklaringen var snarare att de stora summorna 

som förvaltas gör att en enskild stor hedgefond kan påverka marknaden genom att snabbt 

gå ur en stor position. 

 

Laboa & Serra (2002) 
Denna studie syftar till att utvärdera flockbeteendet på den portugisiska marknaden 

mellan åren 1998 och 2000. Författarna påpekar att resultatet potentiellt kan skilja sig 

från övriga europeiska marknader då den portugisiska marknaden kan ses som mindre 

mogen. Det data man väljer att analysera består av transaktioner genomförda av fonder 

under varje kvartal i den givna tidsperioden, vilka man sedan använder för att beräkna 

flockbeteendet med hjälp av LSV-modellen. Man delar även upp flockbeteendet i olika 

undergrupper beroende på storleken av fonden, handelsintensitet, hur många olika 

finansiella instrument som ingår i fonden och hur ofta fonden väljer att omstrukturera sin 

portfölj. Utöver detta beräknar man även sälj- och köpflockbeteende. Studien presenterar 

ett resultat där det generella flockbeteendet uppgick till 12,44 procent. Vidare konstaterar 

man den mindre mogna portugisiska marknaden är hårdare drabbad av flockbeteende. 

 

Kyröläinen & Perttunen (2003) 
Författarna har i denna studie undersökt användandet av momentumstrategier och 

flockbeteende på den finska aktiemarknaden bland större “aktiva investerare” och mindre 

“passiva investerare” under It-bubblan 1997-2000. Vid mätning av flockbeteende 

genomfördes beräkningarna med LSV-modellen där data över den dagliga aktiehandeln 

användes. Resultatet visade på en signifikant nivå av flockbeteende under mätperioden 

för både de större och mindre investerarna. Resultaten visade även att aktierna antingen 

handlas utifrån dagliga momentumstrategier eller att flockbeteendet destabiliserar 

priserna. 
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Voronkova & Bohl (2005) 
Denna studie ämnar undersöka institutionellt flockbeteende samt momentumstrategier i 

pensionsfonder på den polska marknaden mellan åren 1999 och 2002. Författarna väljer 

att använda LSV-modellen för att analysera flockbeteendet på marknaden, där man även 

delar in resultaten efter handelsintensiteter. Resultaten visar att det generella 

flockbeteendet uppgick till 22,6 procent och påvisar att momentumstrategier är ett 

förekommande fenomen. Författarna avslutar med att konstatera att den polska 

marknaden uppvisar en högre grad av flockbeteende än mer mogna marknader. Dock 

poängterar de att polska förvaltare står under större begränsningar än förvaltare på andra 

marknader vilket även delvis skulle kunna förklara ett högre flockbeteende. 

 

Bowe & Domuta (2004) 
Dessa författare undersökte huruvida flockbeteende och momentumstrategier existerade 

över den asiatiska finansiella krisen 1997. Studien genomförs på insamlad data för alla 

dagliga aktietransaktioner som skedde på den indonesiska aktiemarknaden under detta år, 

där man väljer att dela in data baserat på om transaktionen genomfördes av utländska eller 

inhemska investerare. Man väljer att använda LSV-modellen för att beräkna graden av 

flockbeteende för tre perioder: före, under och efter krisen. Resultatet visar att 

flockbeteendet är större hos utländska än för inhemska investerare över alla perioder samt 

att utländska investerares flockbeteende ökar under krisen för att minska i perioden efter 

krisen. Vidare konstaterar författarna även att det existerar momentumstrategier under 

dessa perioder, men att detta inte har lett till en destabiliserande effekt som potentiellt 

utlöst den aktuella finansiella krisen. 

 

Wylie (2005) 
Denna studies huvudsakliga syfte är att mäta graden av flockbeteende i aktiefonder aktiva 

i Storbritannien under åren 1986 till 1993. Författarna väljer att använda LSV-modellen 

för att mäta graden av flockbeteende bland aktiefonderna. Efter beräkningen av 

flockbeteende delades data in efter handelsintensiteter, storleken på de handlade aktierna 

och utifrån vilken industri de är aktiva i för att kunna analysera eventuella skillnader i 

flockbeteendet beroende på dessa variabler. Resultatet visade att det generella 

flockbeteendet uppgick till 2,6 procent samt att flockbeteendet är större på aktienivå än 

på industrinivå.  

 

Walter & Weber (2006) 
Författarna har i denna studie analyserat tyska fonder mellan 1998-2002 för att undersöka 

huruvida fondförvaltarna handlade utifrån ett flockbeteende. Studien utgick från LSV-

modellen där kvartalsvis data användes. Vidare kategoriserades resultaten för att 

undersöka flockbeteende utifrån bull eller bear marknader, handelsintensitet, aktiestorlek, 

momentumstrategier, olika regelverk angående revision samt fondbolagens geografiska 

läge. Resultaten delades även upp i köp- och säljflockbeteende där eventuell 

prisdestabilisering undersöktes. Författarna fann en grad av flockbeteende på 5,11 procent 

under hela perioden där beteendet ökade med handelsintensiteten. Slutligen visade 

studien att flockbeteende ökar med geografisk koncentration men att det inte fanns bevis 

för att beteendet destabiliserar priser.   
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Choi & Sias (2009) 
Denna studie undersöker huruvida amerikanska institutionella investerare följer varandra 

i aktiehandel över olika industrier och därmed ingår i flockbeteende mellan åren 1983-

2005. Författarna använder LSV-modellen för att beräkna flockbeteendet. Studien visar 

på en genomsnittlig grad av flockbeteende på 1,39 procent mellan samtliga industrier. 

Resultatet utvärderas sedan utifrån fondens kassaflöde, momentumstrategier, 

ryktesbaserat flockbeteende och informationskaskader. 

 

Brown et al. (2014) 
Denna studie undersöker om amerikanska fondförvaltare ingår i flockbeteende till följd 

av rekommendationer från analytiker. Utifrån kvartalsvis data av amerikanska 

aktiefonders positioner under åren 1985-2008 beräknades graden av flockbeteende med 

LSV-modellen. Resultaten visade ett genomsnittligt flockbeteende på 3,33 procent där 

analytikers positiva rekommendationer ledde till köpflockbeteende och ett 

säljflockbeteende för negativa rekommendationer. Vidare fann studien även att 

fondförvaltare som är oroliga angående sin karriär tenderar att till en högre grad ingå i 

flockbeteende på säljsidan. 

5.2 SYNTETISERING AV TIDIGARE FORSKNING 
De ovan nämnda studierna är några av de mest erkända och citerade inom 

flockbeteendeforskningen. Dessa utgör grunden för den nuvarande forskningens 

kunskapsbas och används i denna studie för att underlätta förståelsen för ämnet samt dess 

utveckling. Vidare bidrar den tidigare forskningen med empiriska resultat för både det 

generella flockbeteendet men belyser även de påverkande faktorer som är av vikt inom 

ämnesområdet. Vi kommer att sammanställa dessa och utgå från de mest essentiella 

delarna av den tidigare forskningen vid studiens resultat och analys, där dessa kommer 

användas för att undersöka relevanta faktorer och möjliggöra jämförelser.   

 

Resultaten visade att majoriteten av den tidigare forskningen har funnit bevis på 

flockbeteende, där graden av beteendet varierat mellan de olika studierna. Dessa 

variationer har bland annat förklarats utifrån karaktärsdrag hos den undersökta 

marknaden. En av de främsta orsakerna till att marknaden påverkar flockbeteendet är 

huruvida denna betraktas som mogen eller inte, där tidigare forskningen är överens om 

att en mogen marknad uppvisar en lägre grad av beteendet (Voronkova & Bohl, 2005, s. 

1550; Loboa & Serra, 2002, s. 5). Vidare har även den geografiska koncentrationen på 

marknaden påvisats inneha en bidragande effekt på flockbeteende (Walter & Weber, 

2006, s. 396). För mätning av flockbeteende har 11 av 13 studier använt LSV-modellen, 

något som stärker mätinstrumentets validitet även om alternativa modeller har påvisats. 

 

Vidare kan vi utifrån sammanställningen observera att de påverkande faktorer som 

majoriteten av studierna har gemensamt är kategorisering utifrån köp- och 

säljflockbeteende, handelsintensiteter och prisdestabilisering. Totalt undersöker studierna 

12 olika påverkande faktorer där dessa tre utgör över hälften av de påverkande faktorerna 

som inkluderas för analys i studierna. Anledning till varför dessa faktorer blir relevanta 

för denna studie är då de frekvent analyseras i den tidigare forskningen, där de är starkt 

sammanlänkade med osäkerhet av information och olika typer av flockbeteende, 

exempelvis till följd av informationskaskader (Brown et al. 2014, s 2; Wylie, 2005, s. 

393). Därmed kan faktorerna användas för att analysera eventuella anledningar till varför 

en specifik marknad uppvisar ett flockbeteende. Exempelvis har tidigare forskning visat 
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på skilda resultat för hur handelsintensiteten påverkar flockbeteende. Vissa studier har 

uppvisat en positiv trend mellan flockbeteende och högre handelsintensiteter, något som 

teoretiskt förklaras utifrån en större risk för informationskaskader och ryktesbaserat 

flockbeteende (Loboa & Serra, 2002, s. 12). Detta kan därmed användas i vår studie för 

vidare analys av ett eventuellt flockbeteende, där vi även kan applicera de övriga 

faktorerna på ett likartat sätt. Slutligen konstaterar vi utifrån litteraturgenomgången att 

det saknas forskning angående flockbeteende på den svenska fondmarknaden, där det 

utöver detta även saknas forskning om beteendet för samtliga av de existerande SRI-

fondmarknaderna i världen.   
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6 DET PRAKTISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET 

I detta kapitel beskrivs våra hypoteser och hur vi praktiskt har genomfört studien. 

Flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden har beräknats med LSV-modellen, 

vilken är en standardmodell för mätning av detta beteende. Beräkningarna har utgått 

från totalt 121 981 aktietransaktioner genomförda av 31 svenska SRI-fonder. Vidare 

kategoriserades data för flockbeteendet in utifrån faktorer, vilka vi ämnar analysera 

närmre. 

6.1 HYPOTESPRÖVNING 
En hypotes kan definieras som en välgrundad spekulation som formuleras för att testa 

eller pröva en tänkbar relation mellan två eller fler variabler (Bell & Bryman, 2011, s. 

105). Enligt Saunders et al. (2009, s. 36) kan en hypotes konstrueras som grund för att 

bygga en argumentation eller testa ett antagande, dock ska själva hypotesen inte innehålla 

logiska eller styrande argument utan förhållas neutral. Eftersom denna studie grundas i 

det positivistiska förhållningssättet till kunskap finner vi stöd för framtagandet av 

hypoteser för en kommande diskussion. Detta då Saunders et al. (2009, s. 113, 125) menar 

att hypoteser förser forskaren med ett neutralt förhållningssätt till det fenomen som ska 

mätas där hypotesprövningar kan ta en berättande form som driver författarna mot ett mål 

och en diskussion.   

Eftersom vi kommer att testa en serie empiriska antaganden angående graden av 

flockbeteende finner vi studiens utgångspunkt från hypotesprövningar passande. Genom 

nedan ställda och beskrivna hypoteser ämnar vi finna svar på de frågeställningar som 

återfinns i det inledande kapitlet för att därefter kunna analysera dem genom de teorier 

som beskrivits i det teoretiska ramverket. 

6.1.1 Inledande kommentarer 
Tidigare empiri samt teori inom beslutsfattande och flockbeteende har tillsammans 

utgjort grunden i denna studies hypotesuppbyggnad. Eftersom studiens huvudsakliga 

syfte är att mäta den eventuella mängden flockbeteende som finns på den svenska SRI-

fondmarknaden kommer den första hypotesen klargöra huruvida det generella 

flockbeteendet som beräknas är skiljt från noll, det vill säga om flockbeteende existerar 

eller inte. Studiens första delsyfte ämnar undersöka om det finns skillnader i mängden 

flockbeteende vid olika handelsintensiteter varefter den ställda hypotesen kommer 

undersöka huruvida flockbeteendet ökar när fler förvaltare handlar aktien. Det andra 

delsyftet ämnar undersöka om marknadens utveckling, med upp och nedgångar, påverkar 

förvaltares benägenhet att ägna sig åt flockbeteende. För detta delsyfte används en 

hypotes rörande eventuella ökningar av flockbeteende i krisperioder. Studiens avslutande 

delsyfte ämnar besvara om ett eventuellt flockbeteende på den svenska SRI-

fondmarknaden har en destabiliserande effekt på de tillgångar som förvaltas. Genom att 

ställa upp en hypotes där SRI-marknadens volatilitet över tid ställs mot graden av 

flockbeteende ämnar vi undersöka huruvida det finns ett samband mellan dessa faktorer.  

Utöver hypoteser för det generella flockbeteendet kommer vi även testa köp- och 

säljflockbeteende för varje huvudhypotes då tidigare forskning har påvisat skillnader i 

bakomliggande orsaker beroende på åt vilket håll flocken handlar. Ett exempel på hur 

tidigare forskning har analyserat resultat av flockbeteende är Brown et al., (2014, s. 19) 
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som visade att ryktesbaserat flockbeteende tenderar att vara högre på säljsidan. Detta 

belyser vikten av att testa hypoteser gällande köp- och säljflockbeteende. Dessa hypoteser 

kommer användas för att vidare driva diskussionen som följer resultat och analys. 

6.1.2 Hypotes 1 - Graden av flockbeteende 
Tidigare studier har under en period på 20 år visat att det på flertalet fondmarknader runt 

om i världen finns belägg för påståendet att flockbeteende är ett förekommande fenomen 

(Lakonishok et al., 1992; Laboa & Serra, 2002; Walter & Weber, 2006; Brown et al., 

2014). Lakonishok et al. (1992, s. 31) menar även att en mer homogen grupp på en 

marknad kommer att uppvisa högre grad av flockbeteende. Detta kan relateras till vår 

studie då flockbeteende kommer att mätas i en homogen grupp av svenska SRI-fonder 

vilket leder till antagandet om att flockbeteende kommer vara närvarande på denna 

marknad. Dock finns det även forskning som visar att flockbeteendet varierar med hur 

mogen en marknad är där man konstaterar att en mogen marknad uppvisar lägre grader 

av flockbeteende (Voronkova & Bohl, 2005, s. 1558). När detta sätts i kontexten av att 

den svenska SRI-fondmarknaden kan klassas som mogen (Eurosif, 2014, s. 59), minskar 

trovärdigheten i antagandet om flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden. 

 

Genom ovanstående resonemang finner vi det lämpligt att ställa upp följande hypoteser 

för att besvara frågan om flockbeteende finns närvarande på den svenska SRI-

fondmarknaden: 

 

H1: Generellt flockbeteende förekommer på den svenska SRI-fondmarknaden. 

H1.1: Köpflockbeteende förekommer på den svenska SRI-fondmarknaden. 

H1.2: Säljflockbeteende förekommer på den svenska SRI-fondmarknaden. 

 

Detta innebär att vår nollhypotes är att generellt, köp– och säljflockbeteende inte 

förekommer på den svenska SRI-fondmarknaden.  

6.1.3 Hypotes 2 - Handelsintensiteter 
Den andra hypotesen härrör till det första delsyftet i denna studie som ämnar besvara 

frågan om det uppvisas olika grader av flockbeteende beroende på hur många förvaltare 

som aktivt handlar tillgångarna. Även här kan vi konstatera att tidigare forskning visat på 

skillnader mellan olika handelsintensiteter men där majoriteten anser att flockbeteende 

bör vara högre vid mer intensiv handel utifrån teoretiska resonemang (Wermers, 1999; 

Laboa & Serra, 2002; Wylie, 2005; Walter & Weber, 2006). Exempelvis skulle 

flockbeteende vid högre grader av handelsintensitet kunna leda till högre risker för 

skapandet av informationskaskader (Walter & Weber, 2006, s. 387). För att undersöka 

om flockbeteendet förändras vid olika handelsintensiteter kommer följande hypotes att 

testas: 

 

H2: Generellt flockbeteende ökar vid högre grader av handelsintensiteter. 

H2.1: Köpflockbeteende ökar vid högre grader av handelsintensiteter. 

H2.2: Säljflockbeteende ökar vid högre grader av handelsintensiteter. 

 

Nollhypotesen till dessa är att generellt, köp- och säljflockbeteende förblir oförändrade 

eller är lägre vid högre grader av handelsintensiteter.   
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6.1.4 Hypotes 3 - Utveckling över tid 
Det andra delsyftet med denna studie ämnar undersöka om flockbeteendet bland svenska 

SRI-fonder förändras med marknadens upp- och nedgångar. Bowe och Domuta (2004, s. 

416-417) finner i sin studie att flockbeteendet ändras när marknaden går igenom 

konjunkturförändringar, där exempelvis den asiatiska finansiella krisen på 1990-talet 

markerar en nedgång på marknaden under vilken flockbeteendet ökade. Genom att 

undersöka hur svenska SRI-fonder reagerar på konjunkturens svängningar hoppas vi att 

denna studie kommer kunna besvara hur flockbeteendet varierar över tid. Följande 

hypotes kommer hjälpa oss att besvara detta delsyfte: 

 

H3: Det generella flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden är högre när 

marknaden befinner sig i en krisperiod. 

H3.1: Köpflockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden är högre när marknaden 

befinner sig i en krisperiod. 

H3.2: Säljflockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden är högre när marknaden 

befinner sig i en krisperiod. 

 

För dessa är nollhypotesen att generellt, köp- och säljflockbeteende förblir oförändrade 

eller är lägre när marknaden befinner sig i en krisperiod. 

6.1.5 Hypotes 4 - Prisdestabilisering 
Den fjärde hypotesen ämnar att besvara det tredje delsyftet huruvida ett eventuellt 

flockbeteende påverkar prissättningen på marknaden. Vid denna hypotesprövning utgår 

vi från tidigare forskning där en mängd studier har visar att flockbeteende uppvisar 

tendenser att inverka på prissättningen (Wermers, 1999; Kyröläinen & Perttunen, 2003). 

Dock är dessa resultat tvetydiga då andra studier har kommit till motsatta slutsatser 

angående flockbeteendets prisdestabiliserande effekt (Lakonishok et al., 1992; Walter & 

Weber, 2006). Utifrån detta har vi därmed ställt följande hypotes för att testa huruvida ett 

eventuellt flockbeteende destabiliserar priser: 

 

H4: Generellt flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden bidrar till 

destabilisering av marknadspriser. 

H4.1: Köpflockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden bidrar till destabilisering 

av marknadspriser. 

H4.2: Säljflockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden bidrar till destabilisering 

av marknadspriser. 

 

Detta innebär att nollhypotesen är att generellt, köp- och säljflockbeteende på den 

svenska SRI-fondmarknaden inte bidrar till destabilisering av marknadspriser. 

6.2 POPULATION OCH TOTALURVAL 
I vetenskapliga undersökningar kan en population sägas utgöra samtliga enheter eller 

element som forskaren ämnar undersöka (Bell & Bryman, 2013, s. 190). Populationen 

kan sedan utformas eller specificeras efter kriterier som gör att den definieras genom en 

ram. Denna ram kan exempelvis vara ett register över den befintliga specificerade 

populationen (Dahmström, 2011, s. 67). När forskaren kan undersöka alla enheter som 

finns i den givna ramen, rampopulationen, kommer de att kunna utföra en 

totalundersökning. Dahmström (2011, s. 67) menar dock att rampopulationen oftast 

används för att kunna göra ett representativt urval ur populationen. Genom ovan 



36 
 

beskrivna definitioner av population samt rampopulation kan vi konstatera att vi i denna 

studie har en population som består av svenska SRI-aktiefonder samt en ram som 

begränsar dessa till att de är registrerade i Sverige under mätperioden och därmed tvingats 

rapportera dess innehav till Finansinspektionen. 

 

När man definierat den rampopulation som ska undersökas finns det ett antal 

tillvägagångssätt, i form av vilka individer eller vilken data man ska betrakta, som 

forskaren kan ta i beaktning för att besvara den ställda problemformuleringen med så hög 

generaliserbarhet som möjligt (Dahmström, 2011, s. 75). Dessa tillvägagångssätt grundar 

sig i hur stora urval forskaren har möjligheten att undersöka, exempelvis kommer den tid 

som forskaren har att tillgå, typen av frågor som ställs och storleken på populationen att 

ligga till grund för valet (Dahmström, 2011, s. 76). Enligt Saunders et al. (2009, s. 234) 

bör man vid definitionen av urvalet först ställa sig frågan om man har möjlighet att 

undersöka hela populationen. Om så är fallet menar de även att forskaren för att skapa 

generaliserbarhet ska välja ett urval där hela populationen ingår. 

 

När vi betraktar frågorna som Dahmström (2011) ställer och sätter dessa i kontext till 

rampopulationen som definierats tidigare finner vi att en undersökning av den totala 

populationen, ett så kallat totalurval, passar vår frågeställning bäst. Detta grundar sig 

främst i att rampopulationens datamängd är hanterbar och kostnaden i form av tid för att 

genomföra ett totalurval anses vara rimlig. Utöver detta är den ställda frågeställningens 

natur något som talar för att ett totalurval är möjligt eftersom vi endast ämnar undersöka 

om flockbeteende existerar samt hur utbrett beteendet är. Om vi istället skulle välja att 

undersöka hur och varför fondförvaltare tar beslut som leder till flockbeteende är det 

möjligt att tiden och komplexiteten i frågeställningen skulle tvinga oss att göra ett urval 

ur populationen istället för ett totalurval. När en studie undersöker ett urval från en 

population bör man kontrollera huruvida urvalet representerar hela populationen. Genom 

att vi undersöker den totala populationen kommer resultaten dock även att spegla 

beteendet på hela den undersökta marknaden. Slutligen är det viktigt att poängtera att vi, 

utifrån studiens population, enbart kommer undersöka flockbeteende mellan SRI-

fondförvaltare. Därmed undersöker studien inte huruvida det förekommer flockbeteende 

mellan SRI-fondförvaltare och förvaltare av konventionella fonder då de faller utanför 

populationen. Detta betyder att ett eventuellt flockbeteende på den svenska SRI-

fondmarknaden eventuellt kan vara högre än vad våra resultat visar då många av 

fondbolagen både förvaltar SRI och konventionella fonder, vilket betyder att dessa 

förvaltare antagligen kontinuerligt interagerar med varandra.  

6.3 SEKUNDÄRDATAUNDERSÖKNING 
I denna studie kommer, som tidigare nämnts, befintlig data att hämtas från 

Finansinspektionens administrativa register som beskriver alla transaktioner genomförda 

av de svenska SRI-fonderna under perioden 2006-2014. Dahmström (2011, s. 83) menar 

att denna typ av befintliga tidseriedata som hämtas ur ett register ska betraktas som 

sekundärdata. Vid användning av sekundärdata bör författaren beakta hur aktuell deras 

data är samt vara medveten om eventuella problem som kan uppstå vid bearbetningen på 

grund av datans utformning (Dahmström, 2011, s. 83, 129). Genom att det data som finns 

tillgänglig hos Finansinspektionen beskriver alla transaktioner över den givna perioden 

är aktualiteten att betrakta som god, dock blev det nödvändigt att omarbeta vårt data för 

att exkludera icke aktierelaterade transaktioner. Utifrån detta betraktar vi det insamlade 

sekundärdata som passande för denna studie. 
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6.3.1  Bearbetning: Fonder 

Vid bearbetningen av data började vi med att först sortera ut de fonder som i dagsläget är 

registrerade på den svenska konventionella fondmarknaden. Detta gav ett resultat på 

sammanlagt 833 fonder. Därefter filtrerades aktiefonder ut för att uppnå ett homogenare 

urval. Detta val togs utifrån tidigare forskning då exempelvis Lakonishok et al. (1992, s. 

31) menar att flockbeteende bör mätas med homogena grupper för att undvika alltför 

skilda målsättningar med förvaltningen och därmed olika strategier. Efter filtreringen av 

aktiefonder återstod 559 fonder. Vidare sorterades SRI-fonder ut från övriga fonder på 

den konventionella fondmarknaden då det är dessa studien ämnar att undersöka. Då 

definitionen av SRI-fonder utgår från fondens användande av någon av de tidigare 

nämnda SRI-strategierna inkluderade vi samtliga fonder som använder sig av minst en av 

dessa till populationen. Resultatet var att 98 aktiefonder klassificeras som SRI-fonder. 

 

För att filtrera bort de fonder som inte tillhör den tänkta populationen användes 

sökmotorer från handelsplatserna Fondtorget, Morningstar och Pensionsmyndigheterna 

då dessa innehar funktioner som möjliggjorde matchningar mot vår definitions kriterier 

för en SRI-fond. Valet av tre sökmotorer gjordes då vi ville reducera risken för att av 

misstag inkludera fonder som inte tillhör studiens population. Förutom denna 

avgränsning hade vi som tidigare även kravet att fonderna skulle varit registrerade i 

Sverige under hela mätperioden 2006-2014 samt att de skulle vara aktivt förvaltade, vilket 

medförde att index och indexnära fonder filtrerades bort. Då det saknades sökfunktioner 

för denna typ av filtrering genomfördes en manuell undersökning av samtliga återstående 

98 fonder för att sammanställa studiens population. Denna bearbetning resulterade i att 

31 SRI-fonder varit aktiva och registrerade i Sverige under mätperioden, vilka är de 

fonder som kommer betraktas som vår slutgiltiga population. Vi som författare är 

medvetna att denna manuella bearbetning av data medför risker för felaktigheter, dock 

har åtgärder tagits för att reducera denna risk. Exempelvis genomfördes bearbetningen 

tillsammans av författarna där populationen även efteråt har kontrollerats för att 

säkerställa att den är korrekt. För mer information om vilka fonder som undersökts i 

studien, se Appendix 1. 

6.3.2 Bearbetning: Aktier     
Då den modell vi använder för att undersöka flockbeteende utgår från hur förvaltare 

handlar tillgångar i respektive fonder behövde även data angående aktierna bearbetas. Det 

totala antalet unika tillgångar från samtliga fonder uppmättes innan bearbetning till 6401. 

Då vi upptäckte att fonderna innehöll värdepapper som inte var aktier, exempelvis 

forwards och swaps, var första steget var att filtrera bort dessa tillgångsslag. Filtreringen 

genomfördes i Excel och anledning bakom, förutom ovan nämnda resonemang om 

homogenitet, är att derivat ofta har unika namn då de handlas mellan två parter för ett 

specifikt avsett datum. Efter denna filtrering återstod 5809 aktier.     

 

När listan över unika aktienamn var färdigställd bearbetades studiens data med Excel där 

vi utifrån aktienamnen registrerade samtliga förändringar i ägandeandelar för att härleda 

dessa till köp- och säljtransaktioner. Under denna bearbetningsprocess fann vi det 

nödvändigt att göra vissa manuella sammanslagningar av aktier. Anledningen till detta 

var att beräkningarna i Excel utgick från det exakta namnet vilket medförde felaktigheter 

då fonderna kunde ha små skillnader på namnen på samma aktie i rapporteringen till 

Finansinspektionen. Då namn eller identifikationskod under studiens 

undersökningsperiod även varierade över tid för samma aktie behövde dessa 

sammanfogas för att kunna generera ett mer korrekt resultat över antalet aktier som 
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handlats. Vidare fann vi även att identifikationskoden skiljde sig åt för en aktie från 

samma bolag som handlas på olika marknader. Dessa valde vi att sammanfoga utifrån 

resonemanget att förvaltare som handlar en aktie gör det utifrån en tillgång de vill köpa 

eller sälja och inte utifrån själva marknaden den finns på. Exempelvis om en förvaltare 

får positiv information om Coca-Cola bör marknaden den handlas på inte ha en signifikant 

betydelse utan det är köpet av själva Coca-Cola aktien som är det väsentliga. Utifrån detta 

resonemang har vi därmed slagit samman aktier så som “COCA COLA E.E.E. SA 

(CH0198251305)” och “COCA COLA E.E.E. SA (GRS104003009)” för att kunna 

erhålla ett mer precist resultat av det verkliga flockbeteendet. Förutom tidigare nämnda 

filtreringar togs även de aktier som var uppenbara misstag med ofullständiga namn bort, 

där fonderna saknade aktiens innehav och kurs.  

Vidare valde vi att slå samman aktier då både A och B aktier handlats från samma företag. 

Detta utifrån ovan nämnda resonemang där fonderna ser ett värde i att antingen köpa eller 

sälja oavsett typ av aktie. Dock kan detta resonemang kritiseras då eventuellt både tillgång 

och motiv bakom handeln kan variera beroende på om en A eller B aktie har handlats. 

För det första kan handeln av A aktier vara begränsad där enbart vissa kan handla denna 

aktie. Vidare kan motiven bakom att handla A aktier skilja sig då erhållandet av röster 

kan vara den främsta anledningen att göra investeringen till följd av exempelvis vikten 

aktivt ägandeskap i fonden. Denna förvaltare kan därmed tänkas investera utifrån andra 

grunder än de förvaltare som handlar företagets B aktie, något som resulterar i ett felaktigt 

flockbeteendemått till följd av sammanslagningen. Dock uppstår problem hur vi än gör 

som författare då en separation av dessa kan leda till att beteendet felaktigt estimeras om 

de ovan nämnda resonemanget angående olika begränsningar och motiv inte är fallet. Då 

det inte är möjligt utifrån det data vi har att se de subjektiva bakomliggande orsakerna till 

handeln samt att det enbart var en liten del av tillgångarna som handlades i form av A, B 

eller C aktier anser vi att effekten är försumbar. Vidare vill vi vara konsekventa i vårt 

resonemang där det essentiella vid mätning av flockbeteende är vilket bolags tillgång som 

handlas och huruvida förvaltare följer andra vid detta val. Till följd av detta valde vi 

därmed att slå samman dessa aktier då vi anser det vara mest rimligt, även om vi är 

medvetna om de ovan nämnda bristerna med detta val. När denna bearbetning var 

färdigställd framgick det att samtliga fonder tillsammans hade ett innehav av 4940 unika 

aktier. 

Då studien ämnar undersöka huruvida förvaltares aktiva val av tillgångar uppvisar 

flockbeteende utgick modellen vi använder från nettot av köp-och säljtransanktioner av 

varje tillgång. En förvaltare anses ha köpt en specifik aktie då det totala antalet andelar 

av en aktie har ökat under ett givet kvartal, med det motsatta för en säljtransaktion. Totalt 

under hela studieperioden undersöktes 62 286 köptransaktioner och 59 695 

säljtransaktioner. För mer detaljerad information om antalet köp- och säljtransaktioner 

för varje kvartal se Appendix II. 

6.4 BORTFALL  
För att underlätta förståelsen för studiens bortfall kommer vi i denna sektion kort 

sammanfatta vad som ovan nämnts. Studiens första bortfall rör individuella aktier. Dessa 

bortfall skedde då namnen var ofullständiga eller om aktierna saknade innehav och kurs. 

Detta kan bero på att fondbolagen har rapporterat in aktier de tidigare har ägt men inte 

längre handlar. Vidare fanns det bortfall då rapportering saknades för fem fonder under 

olika kvartal. Rapportering saknades för två fonder under första kvartalet 2008 och tre 
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under andra kvartalet 2009. Vi har inte lyckats verifiera en exakt anledning till detta men 

då bortfallet är en så liten del av vår totala datamängd inkluderades resterande data från 

dessa fonder. 

6.5 VAL AV INDEX 
Vid analysen av ett eventuellt flockbeteende ämnar vi, enligt studiens delsyfte, att 

undersöka hur detta beteende är sammankopplat med volatilitet och därmed destabiliserar 

marknadspriser. Utifrån detta är det viktigt att välja ett SRI-index som reflekterar de 

parametrar vi ämnar jämföra ett eventuellt flockbeteende med.  

 

Vid valet av SRI-index är det viktigt att indexets innehåll speglar innehaven i de fonder 

som undersöks. Eftersom de svenska SRI-fonderna som kommer att analyseras har stora 

mängder innehav som sträcker sig utöver svenska aktier kan inte ett index som enbart 

innehåller svenska tillgångar användas. Valet föll därför på FTSE4Good Global som 

speglar den globala SRI-fondmarknaden. Detta är det index som studien kommer att utgå 

från när volatiliteten beräknas vid mätningen av en eventuell prisdestabiliserande effekt 

på marknaden. Det är dock viktigt att poängtera att detta index inte är optimalt. Detta 

eftersom vissa av de fonder vi undersöker är begränsade, förutom av den etiska profilen, 

av att de enbart får handla på specifika fondmarknader. Exempelvis kan Sverigefonder 

och Japanfonder inte handla samma tillgång då de är begränsade till den svenska 

respektive japanska aktiemarknaden, något som påverkar valet av index. I Sverigefondens 

fall borde ett helt svenskt index ha valts och ett japanskt index för Japanfonden för att 

vara så representativt som möjligt. Dock anser vi i enlighet med resonemanget från 6.3.2 

att flockbeteende kan förekomma för aktierna som handlas på båda marknaderna då det 

inte är marknaden i sig som är avgörande. Till följd av detta samt då indexet enbart 

kommer användas vid analys som en indikativ aspekt för prisdestabilisering anser vi att 

det bästa valet för denna studie är att välja ett övergripande världsindex som inkorporerar 

samtliga av de olika marknader som fonderna handlas på. Vid en mer omfattande studie 

skulle man kunna konstruera egna index där de olika beräkningarna anpassas, dock är 

detta inte inom ramen för denna studie då det skulle bli alltför tidsödande och rättfärdigas 

inte av den mindre roll detta test innehar. 

6.6 LSV MODELLEN OCH MÄTNING AV FLOCKBETEENDE 
Lakonishok, Shleifer och Vishny publicerade 1992 sin studie “The impact of institutional 

trading on stock prices” där man ämnade mäta hur institutioner fattar beslut om vilka 

tillgångar man köper alternativt säljer. Författarna menade att man för att förstå hur priser 

rör sig upp och ner på en marknad först måste söka en förklaring till beteendet hos de som 

är aktiva på marknaden. Eftersom institutionella investerare stod för närmare 50 procent 

av det totala antalet transaktioner ansåg man att en analys av deras handelsmönster kunde 

skapa en bild av hur dessa påverkar marknaden (Lakonishok et al., 1992, s. 23-24). Vid 

undersökning av handelsmönster fokuserade författarna på förekomsten av ett eventuellt 

flockbeteende bland amerikanska pensionsfonder (Lakonishok et al., 1992, s. 28). För att 

kunna mäta flockbeteendet i de utvalda fonderna skapades en modell där man ställer 

antalet köp- och säljtransaktioner under en tidsperiod mot det förväntade antalet 

transaktioner för att urskilja ett eventuellt köp- och säljbeteende som avviker från det 

förväntade. 

 

Modellen som de konstruerade kallas för Lakonishok-Shleifer-Vishny modellen (LSV-

modellen) och har sedan dess använts kontinuerligt av forskare som undersöker 
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(1) 

(2) 

flockbeteende och dess inverkan på marknaden (Walter & Weber, 2006, s. 384; 

Bikhchandani & Sharma, 2000, 293; Frey et al. 2014, 223). Genom att modellen fått en 

stor genomslagskraft inom flockbeteendeforskningen betraktas den idag som en 

standardmodell för mätning av beteendet, framförallt vid mätning av institutionellt 

flockbeteende (Walter & Weber, 2006, s. 384). Bikhchandani och Sharma (2000, s. 297) 

påpekar dock att LSV-modellen, även om den är generellt vedertagen inom 

forskningsområdet, innefattar ett antal nackdelar som kommer beskrivas i slutet av detta 

kapitel. 

 

Vidare utgår modellen från statistiska samband som beskriver hur deltagare på en 

marknad köper och säljer tillgångar utifrån varandra. Genom detta kan man mäta hur stor 

del av en grupp förvaltare som handlar utifrån andra på endera köp- eller säljsidan i en 

transaktion genom att subtrahera det förväntade antalet köp eller sälj från det faktiska 

(Lakonishok et al., 1992, s. 29; Walter & Weber, 2006, s. 384). Om det inte existerar 

flockbeteende på den givna marknaden kommer det förväntade antalet köp och sälj vara 

lika med det observerade antalet (Lakonishok et al., 1992, s. 29). Detta görs för en aktie 

(i) i en given tidsperiod (t) genom ekvation 1 (Walter & Weber, 2006, s. 384): 

 

 

𝐻𝑀𝑖,𝑡 = |𝑝𝑖,𝑡 − 𝑝𝑡| − 𝐴𝐹𝑖,𝑡  där  𝑝𝑖,𝑡 =
𝐵𝑖,𝑡

𝐵𝑖,𝑡+𝑆𝑖,𝑡
 

 

där 𝐵𝑖,𝑡 är antalet fondförvaltare som ökar sitt innehav medan 𝑆𝑖,𝑡  är de förvaltare som 

säljer och minskar sitt innehav i den givna tillgången. Vidare är 𝑝𝑖,𝑡 antalet 

köptransaktioner för en aktie dividerat med antalet aktiva förvaltare, vilket visar 

fördelningen av antalet köp- och säljtransaktioner i en aktie under ett givet kvartal. För 

att justera för generellt förväntat flockbeteende till följd av exempelvis inflöde av kapital 

subtraheras 𝑝𝑡  som är det totala antalet fondförvaltare som ökar sitt innehav dividerat 

med det totala antalet aktiva fondförvaltare i en given tidsperiod. Därmed kan 𝑝𝑡  sägas 

motsvara det förväntade värdet av 𝑝𝑖,𝑡.  

 

Den sista komponenten i LSV modellen, 𝐴𝐹𝑖,𝑡 , är en justeringsfaktor, se ekvation 2 

(Bellando, 2010, s. 8), som beräknas på aktienivå och används för att motverka faktumet 

att 𝐻𝑀𝑖,𝑡 = |𝑝𝑖,𝑡 − 𝑝𝑡|  blir större än noll även då marknaden inte uppvisar något 

flockbeteende (Lakonishok et al., 1992, s. 30). För att erhålla ett resultat som visar det 

korrekta värdet på flockbeteende, även när det inte existerar, subtraheras 𝐴𝐹𝑖,𝑡 vilket är 

det förväntade värdet av |𝑝𝑖,𝑡 − 𝑝𝑡|, från det faktiska värdet av|𝑝𝑖,𝑡 − 𝑝𝑡|. Detta görs 

utifrån antagandet om att förvaltarnas beslut angående handel av tillgångar följer en 

binomialfördelning där sannolikhetsfördelningen betraktas som lyckad vid köp och 

misslyckad vid sälj. 

 

 

𝐴𝐹𝑖,𝑡 = ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎(𝐵𝑖,𝑡 = 𝑘)

𝑛𝑖,𝑡

𝑘=0

|
𝑘

𝑛𝑖,𝑡
− 𝑝𝑡| = ∑ (

𝑛𝑖,𝑡

𝑘
) 𝑝𝑡

𝑘(1 − 𝑝𝑡)𝑛𝑖,𝑡−𝑘 |
𝑘

𝑛𝑖,𝑡
− 𝑝𝑡|

𝑛𝑖,𝑡

𝑘=0

 

 

Där 𝑛𝑖,𝑡 = 𝐵𝑖,𝑡 + 𝑆𝑖,𝑡 
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(3) 

Konsekvensen blir att ju fler fondförvaltare som är aktiva, 𝑛𝑖,𝑡, i aktien desto lägre blir 

justeringsfaktorn 𝐴𝐹𝑖,𝑡. Eftersom det är opraktiskt att beräkna formeln i dess grundform 

med fakulteterna, 𝑘 , utskrivna i Excel för samtliga aktier använde vi 

binomialfördelningsfunktionen i programmet. För mer detaljerad information om hur 

𝐻𝑀𝑖,𝑡  beräknades se Appendix III. Slutligen summeras resultaten för 𝐻𝑀𝑖,𝑡  där ett 

genomsnittligt värde sedan beräknas för att erhålla graden av flockbeteende för samtliga 

fonder.    

 

För att kunna undersöka i vilken riktning som ett eventuellt flockbeteende sker i kan 

beteendet delas in i köp- och säljflockbeteende. Genom att justera den generella 

flockbeteendeberäkningen kan vi se hur många förvaltare som följer andra i köp 

respektive säljtransaktioner. Vår definition av denna typ av flockbeteende är förenlig med 

Walter och Weber (2006, s. 385) som anser att flockbeteende på köp- och säljsidan 

uppstår enligt ekvation 3: 

 

  

𝐵𝐻𝑀𝑖,𝑡 = 𝐻𝑀𝑖,𝑡|𝑝𝑖,𝑡 > 𝑝𝑡 

𝑆𝐻𝑀𝑖,𝑡 = 𝐻𝑀𝑖,𝑡|𝑝𝑖,𝑡 < 𝑝𝑡 

 

 

I de fall fondförvaltare till högre grad väljer att följa andra förvaltare som köper aktier, 

kontra de som säljer, kommer måttet för köpflockbeteende vara större än det för 

säljflockbeteende. 

 

Genom det resonemang som förs av Wermers (1999, s. 593) samt Walter och Weber 

(2006, s. 387) finner vi att det finns argument för att analysera resultatet av LSV-modellen 

efter olika nivåer av intensitet i aktiehandeln. Wermers (1999, s. 593) menar att 

sannolikheten att finna flockbeteende ökar då intensiteten i handeln ökar. Vidare är 

Wermers (1999, s. 593) kritisk till undersökningar av låga intensiteter då resultat av 

flockbeteende inte nödvändigtvis behöver betyda att beteendet existerar på marknaden, 

utan kan förklaras av slumpartade handelsmönster. Dock menar Walter och Weber (2006, 

s. 387) att det finns anledning att analysera resultat med låg intensitet eftersom 

informationen i dessa lågintensiva aktier är begränsad och flockbeteende skulle därmed 

kunna uppstå i samband med en informationskaskad. Vi anser därför att man även bör 

testa flockbeteende vid låga handelsintensiteter. Det finns ett antal tidigare studier som 

delar upp flockbeteendet efter intensiteten i handeln och för att kunna jämföra vårt resultat 

med dessa kommer vi att analysera flockbeteenden utifrån intensiteter på 2, 5 och 10 

aktiva fondförvaltare (Walter & Weber, 2006, s. 386; Voronkova & Bohl, 2005, s. 1550; 

Wylie, 2005, s. 396). 

 

Som konstaterats i det inledande kapitlet av denna studie finns det en pågående diskussion 

om hur flockbeteende förändras när marknaden går upp och ned. Exempelvis fann Fung 

och Hsieh (2000, s. 34-35) att flockbeteende ökar i krisperioder på vissa marknader 

medan det sjunker på andra. Utifrån detta och då vår undersökningsperiod mellan 2006-

2014 sträcker sig över både kriser och uppgångar finner vi det intressant att undersöka 

hur flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden påverkas under dessa 

marknadsförhållanden. För att undersöka hur flockbeteendet påverkas samt möjliggöra 

jämförelser måste vi därmed dela upp undersökningsperioden så att de innefattar kvartal 

innan, under och efter den finansiella krisen. Under de sista månaderna av 2007 började 

de amerikanska subprimelånen och summan av riskabla derivat på lånen att uppdagas då 
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BNP Paribas meddelade att de upphörde med sin handel av dessa i tre av deras 

hedgefonder (Elliot, 2011). Flera finansiella institut förstod under de första kvartalet av 

2008 att värdet på deras tillgångar var mindre än tidigare beräknat. Det är under detta 

kvartal som de flesta anser att krisen startade, något även vi i denna studie använder som 

start av krisen vid periodernas uppdelning. 

 

Krisen tilltog ytterligare under 2008 med fallet av Lehman Brothers och det skulle dröja 

ända till mitten av 2010 innan fokus skiftade från den privata sektorn till specifika länders 

offentliga sektorer. IMF påbörjade då sitt arbete med effekterna av krisen genom 

stödpaket till länder med stora problem, däribland Grekland (Elliot, 2011).  Därmed ser 

vi i denna studie det andra kvartalet 2010 som början av slutet på krisen då den inte längre 

påverkade samtliga finansiella marknader i lika stor utsträckning. Sammanfattningsvis 

kommer vi att benämna perioden innan 2008 som “Före krisen”, perioden mellan 2008 

till andra kvartalet 2010 som “Krisen” och perioden efter detta som “Efter krisen”. 

6.7 TEST AV PRISDESTABILISERING 
Ett av studiens delsyften är att undersöka hur flockbeteendet på den svenska SRI-

fondmarknaden bidrar till att destabilisera priserna på dess tillgångar. Flertalet tidigare 

studier har undersökt den destabiliserande effekten av varje enskild aktie som ingått i de 

undersökta fondernas portföljer (Wermers, 1999, s. 607; Walter & Weber, 2006, 402). Då 

detta inte är möjligt utifrån tidsramen av denna studie kommer vi att genomföra 

korrelationstest mellan volatiliteten på ett representativt index och flockbeteendet under 

den undersökta perioden. Vi anser att denna undersökning är lämplig för att visa tendenser 

på prisdestabilisering då prisdestabilisering per definition innebär att aktiepriset drivs bort 

från dess fundamentala värde. Detta medför att om flockbeteende är en bidragande orsak 

till prisdestabilisering bör kvartal av högre flockbeteende sammanfalla med kvartal med 

högre volatilitet (Scharfstein & Stein, 1990, s. 477). Genom att hämta den dagliga 

indexkursen av FTSE4Good Global från Datastream beräknades den kvartalsvisa 

volatiliteten beräknas. För detaljerad information över de beräknade kvartalsvisa 

volatiliteten se Appendix IV. 

 

Metoden överensstämmer med resonemanget av Lei (2010, s. 486) som menar att 

investerare som handlar utifrån begränsad rationalitet, något som bland annat leder till 

flockbeteende, orsakar högre volatilitet på marknaden. Detta medför dock en problematik 

då denna undersökningsmetod inte kan urskilja huruvida, vid en hög korrelation, 

volatiliteten uppstår till följd av flockbeteende eller flockbeteende till följd av volatilitet. 

Vidare är det inte heller troligt att de fonder vi undersöker ensamma kan ha en 

prisdestabiliserande effekt på ett globalt index. Det krävs därmed att SRI-fondindustrin 

som helhet behöver uppvisa samma beteende som den svenska SRI-fondmarknaden för 

att påverka index och uppvisa en korrelation som går att utläsa. Utifrån detta resonemang 

kommer vi förhålla oss kritiska till resultaten om vi enbart finner svaga samband mellan 

flockbeteende och volatilitet. Slutligen är det viktigt att poängtera att detta test inte 

kommer att mäta marknadens effektivitet utan enbart korrelationen mellan flockbeteende 

och volatilitet för att kunna diskutera eventuella konsekvenser av beteendet.  

6.8 STATISTISKA SIGNIFIKANSTESTER  
Det potentiella flockbeteendet som beräknas med LSV-modellen är ett medelvärde för 

flockbeteendet över en period, vilket innebär att variationer inom dessa perioder är 

möjliga. Eftersom flockbeteende är frånvarande när LSV-modellen visar ett mått på noll 
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kommer samtliga medelvärden att signifikanstestas med ett Student’s t-test för att påvisa 

huruvida resultaten är signifikant skiljt från noll. Dessa tester genomförs även för 

samtliga jämförelser av medelvärden och korrelationer på en fem- och tioprocentig 

signifikansnivå. Valet av Student’s t-test föll sig naturligt då flertalet studier använder sig 

av detta för att signifikanstesta resultat av flockbeteende (Walter & Weber, 2006, 389). 

Användandet av LSV-modellen är även det anledningen till att andra statistiska test inte 

utförs då behovet av sådana inte existerar med denna modell. Ett fåtal tidigare studier som 

inte har använt LSV-modellen har utgått från olika regressionsmodeller för att mäta och 

testa flockbeteende, men då detta inte är fallet i denna studie kommer vi enbart förhålla 

oss till LSV-modellen samt t-tester av dess resultat för att se ifall dessa kan betraktas som 

signifikanta. 

6.9   KRITIK AV PRAKTISK METOD OCH KÄLLOR 
All data som använts i denna studie kommer från tillitsfulla källor då vi anser att både 

Finansinspektionen och Datastream på ett objektivt sätt tillhandahåller data. Vid 

bearbetningen av data arbetade vi som författare tillsammans för att i så stor utsträckning 

som möjligt reducera och undvika den risk som tillkommer till följd av den mänskliga 

faktorn. Förutom att kontinuerligt kontrollera varandras arbete på detta vis genomfördes 

även stickprover på slumpmässigt utvalda aktier för att undersöka huruvida antal köp- 

och säljtransaktioner bland fonderna stämde. Detta gjordes genom att använda Excels 

slumpgenerator för att välja ut tio aktier, något som resulterade i att aktierna Advantest, 

Valspar Corp, Cookson Group, Formosa Chemicals & Fibre, Frontier Communications 

Corp, Amada, Forest City Enterprises Inc A, Hard Off Corporation Co Ltd, Asahi 

Breweries och Indiabulls Fin undersöktes. Dessa aktier bearbetades återigen och 

resultaten jämfördes med de som ligger till grund för våra beräkningar av flockbeteende 

för att kontrollera huruvida bearbetningen genomförts på ett korrekt sätt. Dock är urvalet 

enbart en liten del av det totala antalet aktier som har undersökts vilket medför att vi 

självfallet inte kan utesluta eventuella slumpmässiga felaktigheter. 

 

Vidare är undersökningsperioden uppdelad kvartalsvis där vi beräknar en genomsnittlig 

grad av flockbeteende för dessa. Detta medför att det enbart är nettot av fondernas köp- 

och säljtransaktioner som registreras, där fonden exempelvis betraktas ha genomfört ett 

köp om den totala andelen ägandeskap i aktien har ökat från föregående kvartal. En direkt 

implikation av detta är att om fonderna inom samma kvartal har handlat utifrån ett 

flockbeteende för både köp- och säljtransaktioner kommer detta inte att registreras. 

Anledningen till att vi beräknar flockbeteendet på detta vis är huvudsakligen till följd av 

tillgången på data. Dock ser vi inte detta som ett betydande problem utan även användbart 

då tidigare studier på den konventionella fondmarknaden även de använt sig av 

kvartalsvis data, något som möjliggör jämförelser. 

 

Slutligen bör en kritisk aspekt lyftas fram angående de eventuella restriktioner och interna 

policyer som fondernas investeringsstrategier styrs av då denna studie inte har tagit dessa 

i beaktning. Dessa skulle potentiellt kunna påverka vilka aktier förvaltarna är tillåtna att 

handla, vilket i sin tur påverkar flockbeteendet mellan fonderna. 

6.10  KRITIK MOT LSV-MODELLEN 
Även om LSV-modellen är en av de mest använda och välkända modellerna för mätning 

av flockbeteende har den fått utstå kritik. Bikhchandani och Sharma (2000, s. 297) 

kritiserar LSV-modellen då den inte tar mängden av aktier som köps eller säljs i beaktning 
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vid beräkningen av flockbeteende. Ett exempel då detta blir problematiskt är om ett antal 

fonder väljer att köpa ett stort antal aktier under ett kvartal, samtidigt som lika många 

fonder väljer att enbart sälja av en liten del. Dessa fonder kan tänkas vara involverade i 

flockbeteende på köpsidan då de väljer att investera stora mängder kapital medan 

säljsidans små, ej betydelsefulla, transaktioner möjligtvis inte är korrelerade med övriga 

förvaltares transaktioner. Resultatet med LSV-modellen blir dock att inget flockbeteende 

har förekommit då antalet köp- och säljtransaktioner tar ut varandra. 

 

Vidare kan LSV-modellen inte, som tidigare nämnts i det teoretiska ramverket, skilja på 

avsiktligt och oavsiktligt flockbeteende där förvaltarna utgår från liknande information 

(Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 281). Vidare betyder detta att även om anledningen 

till att förvaltarna uppvisar flockbeteende är likartad information är detta inte något vi kan 

filtrera bort vid användandet av LSV-modellen. Detta då modellen enbart utgår från 

statistiska samband av de transaktioner som har genomförts och inte de bakomliggande 

orsakerna.   

 

Wylie (2005, s. 388) kritiserar även LSV-modellen då den antar att förvaltare kan använda 

blankning, vilket innebär att förvaltaren lånar och säljer aktien. Då flera studier har utförts 

på marknader där detta ej är tillåtet har det inneburit ett problem då det under ett givet 

kvartal inte kan förekomma fler säljtransaktioner än förvaltare som redan i det föregående 

kvartalet ägde den specifika aktien. Detta medför att investeringsbeslutet inte är 

binomialfördelat i enlighet med modellens antaganden och därmed förhindrar ett 

eventuellt flockbeteende då förvaltare inte kan följa övriga genom blankning. Då 

blankning inte är förbjudet i Sverige är detta ett problem som inte påverkar vår studie 

(SFS 2012:735). 

 

Slutligen har LSV-modellen kritiserats för att, även om den kan följa utvecklingen av 

flockbeteende på marknaden över tid, inte kan avgöra vilka fondförvaltare som ingår i 

flocken (Bikhchandani & Sharma 2000, s. 281). Detta leder till att man inte kan undersöka 

huruvida det är vissa förvaltare som kontinuerligt handlar efter andra och varför de ingår 

i beteendet. Denna kritik har dock, även om viktig att poängtera, ingen större effekt på 

vår studie då vi inte är intresserade av flockbeteendets utveckling internt bland fonderna 

utan hur beteendet har utvecklats på fondnivå bland förvaltare för svenska SRI-fonder. 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat samt analys. Resultaten är 

grundade på 62 286 köptransaktioner och 59 695 säljtransaktioner där flockbeteendet är 

beräknat för 31 svenska SRI-fonder. Resultaten visar att flockbeteende är närvarande på 

den svenska SRI-fondmarknaden vilket betyder att förvaltarna för dessa följer andra vid 

val av tillgångar. Vidare visar studien även hur olika faktorer påverkar beteendet. 

Exempelvis uppvisar flockbeteendet en negativ trend gentemot högre handelsintensiteter 

medan krisperioder leder till att flockbeteendet blir högre. 

7.1 FLOCKBETEENDE: UTVECKLING ÖVER HELA PERIODEN 
I första delen av resultatkapitlet presenterar vi hur graden av flockbeteende har förändrats 

över hela undersökningsperioden. Utöver detta presenteras även köp- och 

säljflockbeteende för att visa åt vilken riktning fondförvaltarna har handlat utifrån 

varandra. Då det krävs att minst två förvaltare har handlat samma aktie samtidigt för att 

resultatet ska kunna indikera på flockbeteende har de aktier som enbart köpts eller sålts 

av en förvaltare under ett kvartal filtrerats bort. 

 

I figur 4 ser vi hur det generella, köp- och säljflockbeteendet har varierat under hela 

perioden, där medelvärdet för det generella flockbeteendet under hela 

undersökningsperioden har uppgått till 12,58 procent. Flockbeteendet på köpsidan 

uppvisar ett likartat resultat med 12,24 procent. Fondförvaltare i SRI-fonder tenderar även 

att följa andra förvaltare som säljer då resultatet visar ett genomsnittligt flockbeteende på 

14,07 procent. Vi ser därmed att de fondförvaltare som handlar efter andra gör så till en 

högre grad vid försäljning av aktier. 

 

Samtliga resultat för flockbeteende under hela perioden, både de generella och uppdelade 

på köp- och säljsidan, är signifikant skilda från noll med ett 95 procentigt 

konfidensintervall. 

 
Figur 4 - Flockbeteende över tid 
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7.2 ANALYS AV FLOCKBETEENDE UNDER HELA PERIODEN  
Flockbeteendet som uppvisades på den svenska SRI-fondmarknaden under perioden visar 

att förvaltare följer andra vid val av tillgångar. Det genomsnittliga flockbeteendet under 

perioden uppmättes till 12,58 procent, vilket tolkas som att om 100 fonder handlar en 

specifik aktie så hamnar tolv fler fonder på samma sida av marknaden än vad som 

förväntas ifall förvaltarna väljer aktierna oberoende av varandra. Detta stämmer överens 

med resonemanget av Simon (1957, s. 250) med förvaltare som istället för att ta rationella 

beslut utifrån sin privata information tar investeringsbeslut där de enbart uppfyller en 

tillfredsställande nivå och därmed väljer att följa andra. 

 

Att flockbeteende uppvisades till en högre grad än i tidigare forskning på den 

konventionella fondmarknaden är inte överraskande då resultat från studier har visat att 

beteendet är mer förekommande ju mer homogen marknaden är (Lakonishok et al., 1992, 

s. 31). Till följd av detta skulle en förklaring till våra resultat kunna vara homogeniteten 

på den svenska SRI-fondmarknaden. Tar förvaltarna investeringsbeslut inom en likartad 

miljö där de erhåller samma information och följer liknande strategier kommer deras 

privata information konvergera, vilket därav leder till att fonderna investerar i samma 

aktier. Detta styrks även av Voronkova och Bohl (2005, s. 1558) som menar att 

restriktioner införda på den polska pensionsfondmarknaden bidrog till högre 

flockbeteende, vilket kan liknas med de restriktioner som SRI-fondernas strategier 

medför. 

 

Något som var förvånande med resultaten var dock i den utsträckning som flockbeteende 

inom den svenska SRI-fondmarknaden skiljer sig från forskning inom den konventionella 

fondmarknaden. Tidigare forskning från mogna marknader har bland annat uppvisat 2,6 

procent flockbeteende på Storbritanniens fondmarknad (Wylie, 2005, s. 392) och 5,11 

procent på den tyska fondmarknaden (Walter & Weber, 2006, 378). Andra studier på den 

konventionella fondmarknaden från mindre mogna marknader har visat ett högre resultat 

där bland annat Laboa och Serra (2002, s. 19) påträffade 12,44 procent flockbeteende på 

den portugisiska marknaden medan Voronkova och Bohl (2005, s. 1050) fann att den 

polska marknaden uppvisade 22,60 procent flockbeteende. Vårt Resultat var därmed 

oväntat med tanke på, som tidigare nämnt, att den svenska SRI-fondmarknaden betraktas 

som mogen, något som i tidigare studier har inneburit ett lägre flockbeteende. Vi ser 

därmed att resultaten från vår studie stämmer bättre in på de tidigare studierna för mindre 

mogna marknader. En alternativ förklaring till det högre flockbeteendet kan tänkas vara 

det ytterligare analysmomentet och kraven på SRI-fondförvaltares beslutsfattande. Detta 

kan medföra att SRI-fondförvaltare ställs inför mer komplexa investeringsbeslut vilket 

orsakar en större osäkerhet, något som leder till att de följer andra. Utifrån detta stämmer 

våra resultat in med resonemanget från Simon (1957, s. 250) där individers kognitiva 

begränsningar leder till att de enbart tar tillfredsställande beslut och därmed ingår i ett 

flockbeteende. För att vidare förklara det motsägelsefulla resultatet ser vi till de faktorer 

som presenteras i det teoretiska ramverket. 

 

En faktor som tidigare studier har funnit bidra till ett högre flockbeteende är den 

geografiska koncentrationen på marknaden, med förklaringen att fondförvaltare som 

arbetar inom samma område tenderar att antingen skapa peer groups eller utvärderas och 

belönas utifrån varandra (Walter & Weber, 2006, s. 396). Walter och Weber (2006, s. 

396) undersökte skillnader i uppvisat flockbeteende till följd av den geografiska 

koncentrationen där de jämförde fonder som förvaltades i Frankfurt mot övriga områden 

i Tyskland. Resultaten visade ett signifikant högre flockbeteende bland de fonder som 
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förvaltades i Frankfurt, något som tyder på att beteendet tenderar att öka för förvaltare 

inom samma geografiska område (Walter & Weber, 2006, 397). Även Hong et al. (2005, 

s. 2821) fann att förvaltare på den amerikanska fondmarknaden tenderar att handla mer 

efter förvaltare som arbetar i samma stad. Vi kunde i denna studie inte testa detta då 

samtliga svenska SRI-fonder förvaltas inom Stockholmsområdet vilket omöjliggjorde 

jämförelser. Dock stämmer detta resonemang in på vår studie då den högre graden av 

flockbeteende eventuellt kan vara till följd av att samtliga fonder förvaltas från samma 

geografiska område och på detta vis skapar incitamentbaserat flockbeteende eller peer 

groups med informationskaskader som följd. 

 

Vidare ser vi att flockbeteendet på köpsidan ligger på en likande nivå som det generella 

flockbeteendet med 12,24 procent, medan det högsta flockbeteendet under hela perioden 

uppvisades på säljsidan med 14,07 procent. Brown et al. (2014, s. 19) fann att 

fondförvaltare som är mer oroliga angående sitt rykte, då det påverkar deras karriär, 

tenderar att i högre grad ingå i flockbeteende på säljsidan av rädsla för att ensam ta ett 

felaktigt beslut som resulterar i förlust. Enligt detta resonemang, och de resultat vi 

presenterar, skulle det ryktesbaserade flockbeteendet kunna vara mer närvarande på den 

svenska SRI-fondmarknaden och därmed skapa ett tillstånd där säljflockbeteendet blir 

högre än köpflockbeteendet. En alternativ förklaring skulle dock kunna vara att studiens 

undersökningsperiod överlag har innefattat ett utflöde av kapital från fonderna, där 

förvaltarna tvingas sälja av tillgångar. Dock ser vi att de SRI-fonder vi undersökt har ökat 

sin totala fondförmögenhet under perioden vilket talar emot att ett utflöde av kapital 

skulle vara den bakomliggande orsaken.  

 

Genom att vi funnit signifikanta resultat som påvisar generellt flockbeteende på den 

svenska SRI-fondmarknaden kan vi därmed anta hypotes H1 om att generellt 

flockbeteende är närvarande. Vidare visar resultaten på statistiskt signifikant köp- och 

säljflockbeteende vilket medför att vi även kan anta hypotes H1.1 och H1.2. 

7.3 FLOCKBETEENDE: HANDELSINTENSITET 
Nedan presenteras resultaten av flockbeteende där vi kategoriserar och jämför dem 

beroende på utsträckningen som fondförvaltare är aktiva i handeln. Vid denna uppdelning 

ser vi skillnader på flockbeteendet bland SRI-fonderna. Det högsta flockbeteendet 

uppvisas när aktierna handlas av två förvaltare eller fler med en grad av flockbeteende, 

som tidigare nämnt, på 12,58 procent. I figur 5 ser vi även hur graden av flockbeteende 

sjunker när intensiteten i handeln ökar, där fem eller fler aktiva förvaltare uppvisar ett 

flockbeteende på 6,52 procent. Då det är tio eller fler förvaltare som handlar ser vi ett 

flockbeteende på 5,3 procent. 

 

Resultaten som presenteras i figur 5 är alla statistiskt skilda från noll på en fem procentig 

signifikansnivå. Dock är inte flockbeteendet mellan fem och tio aktiva förvaltare 

statistiskt skilda från varandra på en femprocentig signifikansnivå. 
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Figur 5 - Handelsintensiteter och generellt flockbeteende 

Vidare i figur 6 presenteras köpflockbeteende utifrån handelsintensiteter. Även vid köp 

följer fondförvaltare andra i en högre grad när aktierna handlas med lägre intensitet. 

Aktier handlade av fem alternativt tio eller fler förvaltare uppvisar ett flockbeteende på 

6,96 procent respektive 6,79 procent. Som tidigare nämnt uppvisar aktier som handlas av 

två eller fler förvaltare ett flockbeteende på 12,24 procent. 

 

Resultaten som presenteras i figur 6 är alla, på en femprocentsnivå, signifikant skilda från 

noll. Skillnaden i flockbeteendet mellan fem och tio aktiva förvaltare är dock inte 

statistiskt signifikant på en femprocentig signifikansnivå. 

 

 
Figur 6 - Handelsintensiteter och köpflockbeteende 
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I figur 7 ser vi flockbeteende på säljsidan uppdelat utifrån intensiteten av handeln. Enligt 

våra resultat följer även säljflockbeteende trenden av ett reducerat flockbeteende vid 

högre handelsintensitet. Vid handel av två eller fler förvaltare uppvisas ett flockbeteende 

på 14,07 procent medan vi ser att handelsintensitet på fem och tio eller fler resulterar i 

6,05 procent respektive 3,97 procent. Utifrån detta ser vi att den nedåtgående trenden av 

flockbeteende beroende på handelsintensitet är som störst vid försäljning av aktier. 

 

Resultaten som presenteras i figur 7 är alla signifikant skilda från noll samt statistiskt 

skilda från varandra på en fem procentig signifikansnivå. 

 

 
Figur 7 - Handelsintensiteter och säljflockbeteende 

 

Slutligen kommer vi i analysen att jämföra denna studies resultat med resultat gällande 

flockbeteende och handelsintensiteter från tidigare studier. Dessa sammanfattas i tabell 

2: 

 

Tabell 2 - Jämförelse av generellt flockbeteende och handelsintensiteter 
HM ≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 

Nylund & Sennström, 

2015 (Denna studie) 
12,58 % 6,52 % 5,30 % 

     

Lakonishok et al., 1992 2,70 % ─ 2 % 

Wermers, 1999 ─ 3,40 % 3, 61 % 

Laboa & Serra, 2002 12,44 % 13,54 % 13,96 % 

Voronkova & Bohl, 2005 22,60 % ─ 18,70 % 

Wylie, 2005 1,50 % 1,30 % 1 % 

Walter & Weber, 2006 5,11 % 5,59 % 5,59 % 

Choi & Sias, 2014 1,39 % ─ ─ 

  

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

SHM2 SHM5 SHM10

Handelsintensiteter för säljflockbeteende



50 
 

7.4 ANALYS AV FLOCKBETEENDE UPPDELAT PÅ HANDELSINTENSITETER  
När vi analyserar flockbeteendet uppdelat efter intensiteten på handeln av aktierna fann 

vi signifikant flockbeteende på en femprocentsnivå för samtliga grader av intensitet. 

 

Vid uppdelningen av handelsintensiteter ser vi att de högsta värdena av flockbeteende 

förekommer när lågintensivt handlade aktier inkluderas i resultatet. Resultaten för det 

generella flockbeteendet för dessa aktier är nära dubbelt så högt som flockbeteendet för 

de aktier som handlas av fem eller fler förvaltare då vi observerade en statistisk signifikant 

förändring från 12,6 procent till 6,52 procent. Vidare styrks denna negativa trend 

ytterligare av studiens resultat eftersom både köp- och säljflockbeteende sjunker vid 

högre handelsintensiteter. Dessa resultat stämmer inte överens med resonemanget som 

förs av Scharfstein och Stein (1990, s. 466) som visade att flockbeteende ökar bland de 

aktier som handlas mer intensivt jämfört med de där färre förvaltare deltar i handeln. 

Anledningen till att flockbeteendet bör öka vid högre handelsintensiteter är till följd av 

att fondförvaltare blir mer måna om vad övriga förvaltare anser om dem, med risk att 

verka inkompetenta om de misslyckas efter att ha valt aktier som stjärnförvaltarna inte 

gjort. Sharfstein och Stein (1990, s. 466) menar att detta kan leda till högre ryktesbaserat 

flockbeteende för de aktier som handlas mer intensivt i jämförelse med de där färre 

förvaltare är aktiva. 

 

Utöver tidigare nämnda resonemang om ryktesbaserat flockbeteende menar 

Bikhchandani et al. (1992, s. 1000) att förvaltare som handlar en aktie sänder ut 

informativa signaler till övriga fondförvaltare. Vidare menar Walter och Weber (2006, s. 

387) att då fler förvaltare handlar en aktie förstärks signalerna till övriga förvaltare, vilket 

resulterar i informationskaskader med högre flockbeteende som följd då förvaltare börjar 

tvivla på och ignorera sin privata information. Även i detta fall stämmer resultaten inte 

överens med resonemangen från tidigare forskning då vi bör förvänta oss ett växande 

flockbeteende i takt med att fler förvaltare deltar i handeln på en aktie.     

 

Dock visar tidigare studier av Lakonishok et al. (1992) och Voronkova och Bohl (2005), 

i likhet med denna studie, en negativ trend mellan flockbeteende och högre 

handelsintensiteter. Dessa studier ger dock ingen förklaring till trenden, varav bara de 

empiriska resultaten överensstämmer med vår studie och teoretiskt förklarande 

resonemang angående trenden uteblir. Då vi ämnar vara objektiva i presentationen av 

resultat och analys lämnar vi eventuella förklaringar angående denna trend till 

diskussionen.  

 

Vi ser därmed att våra resultat inte stämmer överens med teoretiska resonemang från 

tidigare studier. Resultaten visar snarare en tendens av sjunkande flockbeteende i 

samband med en stigande handelsintensitet. Vidare ser vi även att köpflockbeteendet är 

lägre än säljflockbeteendet när två eller fler förvaltare är aktiva, men högre när fem eller 

fler samt tio eller fler förvaltare är aktiva på marknaden. Vi kan därmed visa att förvaltare 

tenderar att i en högre grad hänge sig åt flockbeteende vid köpbeslut snarare än vid 

försäljning av aktier när handelsintensiteten ökar. En bakomliggande orsak till detta kan 

vara att trots blankning, som nämnt i avsnitt 6.10, inte påverkar vår statistiska modell då 

det är lagligt på den svenska SRI-fondmarknaden ändå bidrar till att de flesta transaktioner 

och därmed flockbeteende uppvisas på köpsidan. Detta skulle vara fallet om blankning, 

trots att det är lagligt, inte är en välanvänd strategi bland de fonder vi undersökt. 

 

Genom att vi funnit en signifikant reduktion av generellt och köpflockbeteende mellan 
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två av tre handelsintensiteter kan vi därmed förkasta hypotes H2 samt H2.1 Vidare fann 

vi statistiskt signifikanta reduktioner av säljflockbeteende mellan samtliga 

handelsintensiteter vilket medför att även hypotes H2.2 förkastas. I samtliga fall antas 

därmed nollhypoteserna.  

7.5 FLOCKBETEENDE: KONJUNKTUREN OCH MARKNADSPERIODER 
Vidare delade vi in våra resultat utifrån marknadsperioder för att undersöka huruvida 

flockbeteendet bland SRI-fonder skiljde sig från tider av finansiell kris jämfört med 

finansiellt stabilare perioder. I figur 8 visas resultatet för det generella flockbeteendet 

innan, under och efter krisperioden. Perioden innan krisen uppvisade ett flockbeteende på 

13,83 procent. För krisperioden uppmättes flockbeteendet, på en femprocentig 

signifikansnivå, till 15,65 procent och efter krisen till 10,31 procent där samtliga resultat 

är statistiskt signifikant skilda från noll. Detta innebär att vi ser en ökning av 

flockbeteende när krisperioden inleds och en tillbakagång efter dess slut. Vi kan med 

statistisk signifikans, på en femprocentig nivå, se att flockbeteendet under krisperioden 

är högre än perioden efter, däremot kan vi inte statistiskt säkerställa ökningen från 

perioden innan till krisperioden. 

 

 
Figur 8 - Medelvärde av generellt flockbeteende över perioder 

 

Vidare, när resultatet delades upp efter köpflockbeteende kunde skillnader mellan de 

olika perioderna observeras. I figur 9 visas köpflockbeteendet över perioden före, under 

och efter den finansiella krisen. Resultatet visar att köpflockbeteendet innan krisen var 

13,77 procent. Under den finansiella krisen ändrades även köpflockbeteendet och det kan 

observeras en ökning under krisen till 16.18 procent för att sedan sjunka till 9.37 procent 

i efterföljande period. Samtliga resultat av flockbeteende under perioderna är statistiskt 

skilda från noll på en femprocentig signifikansnivå. Trenden med ett högre flockbeteende 

under krisen jämfört med perioden efter återfinns även här där flockbeteendet under kris 

är statistiskt signifikant skilda från perioden efter på en femprocentsnivå. I likhet med det 

generella flockbeteendet ser vi en ökning från perioden innan till under krisperioden, dock 

är inte heller denna ökning statistisk signifikant på en femprocentsnivå. 
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Figur 9 - Medelvärde av köpflockbeteende över perioder 

 

I figur 10 presenteras säljflockbeteendet i perioden före, under och efter den finansiella 

krisen. Det observerade säljflockbeteendet förändrades över de tre perioderna där det före 

krisperioden beräknades till 14,48 procent.  Under krisen ökade säljflockbeteendet till 

15,81 procent samtidigt som det minskade till 12,92 procent efter krisen. Samtliga resultat 

av flockbeteende under perioderna är signifikanta skilda från noll på en femprocentig 

signifikansnivå. Vidare ser vi en trend av ökat flockbeteende under krisen som sedan 

reduceras under nästkommande period, dock var inte resultaten från de olika perioderna 

statistiskt signifikant skilda från varandra på en femprocentig nivå.  

 

 
Figur 10 - Medelvärde av säljflockbeteende över perioder 

7.6 ANALYS AV FLOCKBETEENDE ÖVER FINANSIELL KRIS 
Tidigare studier har uppvisat olika resultat gällande flockbeteende över perioder som 

innefattar finansiella kriser.  Fung och Hsieh (2000, s. 34-35) finner att flockbeteendet 

reagerar annorlunda under krisperioder beroende på marknad medan Bowe och Domuta 

(2004, s. 390) ser en skillnad i flockbeteende beroende på typ av investerare. I vår studie 
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ser vi att flockbeteendet potentiellt ökade från perioden som föregår den finansiella krisen 

i samtliga undersökta typer av flockbeteende, dock vill vi poängtera att ökningen av 

flockbeteende inte kan sägas vara statistiskt signifikant skilda från varandra. Att vi inte 

finner någon statistisk signifikans i detta fall kan bero på att vi har ett relativt litet urval. 

Dock ser vi att tidigare studier presenterat signifikanta resultat där flockbeteendet ökar 

när en marknad går in i en finansiell kris (Bowe & Domuta, 2005, s. 416-417; Fung & 

Hsieh, 2000, s. 23-24), vilket medför att våra resultat fortfarande kan inneha ett 

deskriptivt värde för den svenska SRI-fondmarknaden. 

 

Bowe och Domuta (2004) behandlar även flockbeteende när marknaden går från en 

finansiell kris in i en mer stabil period där de visar att det finns tydliga tendenser till ett 

minskat flockbeteende bland utländska investerare efter en finansiell kris jämfört med 

under en kris (Bowe & Domuta, 2004, s. 416-417). Resultatet av denna studie visar en 

statistisk signifikant nedåtgående trend av köpflockbeteende och generellt flockbeteende 

från krisperioden till perioden efter krisen. Även säljflockbeteendet påvisar en potentiell 

nedåtgående trend, dock finner vi att medelvärdena för dessa perioder inte kan sägas vara 

signifikant åtskilda. Vi ser att resultaten från vår studie överensstämmer med 

resonemangen angående flockbeteende och marknadsperioder som förs av Bowe och 

Domuta (2004). Detta då vi finner en statistiskt säkerställd nedåtgående trend för två av 

tre typer av flockbeteende i svenska SRI-fonder när marknaden går ur en krisperiod.    

 

Som ovan nämnt ser vi en tendens av ett ökat flockbeteende under krisperioder. Orsakerna 

till dessa förändringar i flockbeteendet kan föranledas av ett antal faktorer som 

presenterats i det teoretiska ramverket. När en marknad går in i en kris ökar osäkerheten 

i den tillgängliga informationen, där den även blir mer svårprocesserad (Choudhry & 

Jayasekera, 2014, s. 317). En produkt av detta kan sägas vara en skiftande effektivitet på 

marknaden, i enlighet med resonemangen från AMH, där priser inte längre reflekterar 

tillgångarnas fundamentala värde och förvaltare inte längre kan lita på den tillgängliga 

privata informationen (Lo, 2004, s. 23-24). När en förvaltare befinner sig i en sådan 

situation, där den egna förmågan att tolka information inte räcker till för att kunna göra 

en optimal investering, ökar risken för informationskaskader då denne ser till andra 

förvaltare vid investeringsbeslut (Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 290). Med detta som 

bakgrund kan denna studies resultat stämma överens med resonemanget från 

Bikhchandani och Sharma (2000) där den observerade ökningen av flockbeteende under 

krisperioder kan bero på initieringen av informationskaskader bland fondförvaltarna. 

Vidare förklarar Scharfstein och Stein (1990, s. 466) att förvaltare tenderar att hänge sig 

åt flockbeteende av ryktesskäl för att inte stå ensamma om att göra en dålig investering. 

Även detta resonemang står i enighet med denna studies resultat som visar ett ökat 

flockbeteende under krisperioden då information, som tidigare nämnts, kan bli mer 

svårprocesserad vilket leder till att förvaltaren väljer att följa andra av rädsla för att stå 

ensam om investeringen. Att flockbeteendet minskar efter den finansiella krisen stämmer 

även det överens med stora delar av föregående styckes analys. Informationen återgår till 

att bli mer lättolkad och behovet av att följa andra genom informationskaskader eller 

basera investeringsbeslut av ryktesskäl minskar. 

 

Då vi funnit att det generella och köpflockbeteendet med statistisk signifikans är högre 

under en krisperiod antas därmed hypotes H3 samt H3.1. Vidare fann vi inga signifikanta 

resultat som visar att säljflockbeteendet är högre under krisperioden, vilket medför att vi 

förkastar hypotes H3.2 och antar därmed nollhypotesen i detta fall.  
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7.7 FLOCKBETEENDE: PRISDESTABILISERING 
Vidare undersökte vi det generella, köp- och säljflockbeteendet utifrån hur dessa 

korrelerar med volatiliteten på SRI-fondmarknaden. Undersökningen utfördes genom 

korrelationstest mellan flockbeteendemåtten och volatiliteten på avkastningen hos SRI-

världsindexet FTSE4Good Global. I figur 11 presenterar vi resultaten där vi ser att det 

generella flockbeteendet korrelerade med 15,66 procent mot volatiliteten för att sedan 

sjunka något för handelsintensiteterna fem och tio till 11,85 procent samt 13,76 procent. 

Utifrån detta kan vi inte konstatera något starkt samband mellan flockbeteendet bland 

svenska SRI-fonder och volatiliteten på marknaden. Korrelationen var som lägst för 

flockbeteende på köpsidan medan den högsta korrelationen uppmättes för 

säljflockbeteende. För flockbeteendet på säljsidan varierade korrelationen beroende på 

antal aktiva förvaltare där handelsintensiteten två eller fler visade en korrelation på 19,29 

procent medan den är 18,86 procent och 25,45 procent för intensiteter av fem respektive 

tio.  Dock var inga av korrelationerna statistiskt signifikant skilda från noll på en 

femprocentig nivå. Vi utförde även en regressionsanalys där volatiliteten laggades för att 

utesluta den tidigare periodens volatilitet som en förklarande faktor. Dock fann vi även 

här inga statistiskt signifikanta resultat för samband mellan flockbeteende och volatilitet.  

 

 

 Volatilitet HM2 HM5 HM10 BHM2 BHM5 BHM10 SHM2 SHM5 SHM10 

Volatilitet 1          

HM2 0,1566 1         

HM5 0,1185 0,8861 1        

HM10 0,1376 0,6371 0,7741 1       

BHM2 0,0622 0,9131 0,7686 0,5622 1      

BHM5 0,0341 0,8018 0,9249 0,7056 0,7322 1     

BHM10 - 0,0422 0,533 0,6042 0,8036 0,5389 0,6292 1    

SHM2 0,1929 0,6739 0,6601 0,4497 0,3285 0,5081 0,2547 1   

SHM5 0,1836 0,8399 0,877 0,6324 0,6382 0,6382 0,4589 0,7247 1  

SHM10 0,2545 0,6645 0,7292 0,81 0,5823 0,5823 0,4477 0,5333 0,7511 1 

Figur 11 - Korrelation mellan volatilitet på SRI-index och flockbeteende 

7.8 ANALYS AV PRISDESTABILISERING 
Vid analys av flockbeteende och dess samband med prisdestabilisering, vilket vi har 

benämnt som beteendets korrelation med marknadsvolatilitet, kan inga av våra resultat 

bekräftas med statistisk signifikans. Detta medför att vi inte kan komma med definitiva 

slutsatser, däremot kan vi analysera vad resultaten beskriver utifrån tidigare studier.   

 

Ett antal tidigare studier behandlar flockbeteendets destabiliserande effekt på 

aktiemarknadens priser där de presenterar tvetydiga resultat. Exempelvis fann vissa 

studier vid undersökning av flockbeteendet att beteendet skapade volatilitet på marknaden 

som antingen var till följd av momentumstrategier eller flockbeteendets 

prisdestabiliserande effekt (Nofsinger & Sias, 1999; Wermers, 1999; Kyröläinen & 

Perttunen, 2003). Dock har andra forskare funnit motsatta resultat då ingen 

prisdestabiliserande effekt på marknadspriserna till följd av flockbeteende kunde urskiljas 

(Lakonishok et al., 1992; Walter & Weber, 2006). 
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Om flockbeteende bland SRI-fonder på den svenska marknaden hade bidragit till att 

destabilisera priser hade vi kunnat förvänta oss en hög positiv korrelation där 

flockbeteendet ökar i samband med högre volatilitet på marknaden. Då våra resultat inte 

är statistiskt signifikanta är det svårt att med säkerhet tolka dessa men vi ser att det överlag 

finns en positiv korrelationen, något som överensstämmer med tidigare forskning som 

såg tendenser på prisdestabilisering. Intressant är att det starkaste positiva sambandet 

återfinns mellan flockbeteende på säljsidan då vi ser en korrelation mellan 19,29 procent 

och 25,45 procent vilket kan jämföras med 15,66 procent till 13,76 procent för det 

generella flockbeteendet. Vidare har tidigare forskning visat att det ryktesbaserade 

flockbeteendet bidrog till att säljflockbeteendet blev mer dominerande, där förvaltare som 

följer flocken i högre grad även påverkar priserna i större utsträckning då fler deltar i 

flocken (Brown et al., 2014, s. 19).  Resonemanget från dessa författare överensstämmer 

med denna studies resultat då den högsta korrelationen, 25.45 procent, uppvisades för 

säljflockbeteende vid den högsta handelsintensiteten. Dock förklarar detta resonemang 

inte varför generellt och köpflockbeteende vid hög handelsintensitet har en korrelation 

som, även om den förväntas vara högre, är låg alternativt negativ. Vidare är det viktigt att 

poängtera att samtliga resultat i denna studie påvisar låga korrelationer som inte är 

statistiskt signifikanta, vilket ytterligare minskar trovärdigheten för samt sannolikheten 

av ett samband mellan flockbeteende bland svenska SRI-fonder och volatiliteten på 

marknaden. 

 

Slutligen kan vi jämföra våra resultat utifrån resonemanget av Lo (2004) där AMH 

beskriver effektiviteten som föränderlig över tid till följd av beteendemässiga faktorer. 

Flockbeteende kan härledas till trender som uppstår över tid där investerare inte handlar 

utifrån information, något som i tidigare forskning har orsakat högre volatilitet och 

prisdestabilisering av aktier samt därefter sammankopplas med effektiviteten på 

marknaden (Scharfstein & Stein, 1990, s. 477). Då korrelationerna mellan flockbeteende 

och marknadsvolatilitet är låga överensstämmer detta inte med resonemanget från AMH. 

Utifrån detta tyder vår studies resultat på att flockbeteende som en beteendemässig faktor 

inte har haft en betydande påverkan på prisdestabilisering och därmed 

marknadseffektiviteten över undersökningsperioden. Vidare kan även det faktum att vi 

har ett relativt litet urval påverka resultaten och reducera möjligheten att finna en 

eventuell korrelation. Dock är det av stor vikt att belysa att vi inte har genomfört direkta 

beräkningar av marknadseffektivitet utan för sambandet mellan flockbeteende och 

volatilitet. Förekomsten av flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden ger dock 

uppkomst till en intressant diskussion angående dess påverkan på priser då beteendet 

tidigare har härletts till avvikelser hos den traditionella synen på marknadseffektivitet 

(Lo, 2004, s. 17).  

 

Då vi inte funnit några signifikanta korrelationer mellan volatilitet och generellt, köp- 

samt säljflockbeteende kan vi därmed förkasta hypoteserna H4, H4.1 och H4.2 och 

accepterar nollhypotesen.  
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8 DISKUSSION 

Detta kapitel kommer att tillägnas egna tankar och reflektioner gällande de resultat som 

framkommit i studien. Detta görs eftersom vi i tidigare i analysen försökt förhålla oss 

neutrala mot resultaten, där vi direkt relaterat dessa till det teoretiska ramverket och 

befintliga studier utan att väga in egna värderingar. 

 

Resultaten av denna studie visar statistiskt signifikanta nivåer av generellt flockbeteende 

på den svenska SRI-fondmarknaden. Denna marknad präglas av relativt höga grader av 

flockbeteende vid jämförelse med andra marknader. Utifrån detta kan vi därmed se att 

förvaltare för svenska SRI-fonder uppvisar ett beteende där de följer varandra vid fondens 

aktiehandel till en högre grad än om handel skett enbart efter privat information. Vi anser 

att detta resultat både kan ses som förväntat, men ur vissa aspekter även oväntat. 

Anledningen till att resultatet kan anses som förväntat är då den svenska SRI-

fondmarknaden är geografiskt koncentrerad till Stockholm vilket kan tänkas påverka 

förvaltarnas beteende, där interaktion mellan dem potentiellt är enklare och mer 

förekommande än om förvaltarna hade varit spridda över landet. Vi anser att detta kan 

bidra till och därmed förklara det högre observerade flockbeteendet jämfört med 

undersökningar som analyserat mer geografiskt spridda fondmarknader. Detta eftersom 

förvaltarna för de svenska SRI-fonderna kan tänkas skapa peer groups av likasinnade, där 

de personer man umgås med privat även påverkar vilka aktier som sedan handlas under 

arbetstid. Vidare anser vi att ett sådant beteende, där en grupp förvaltare handlar utifrån 

varandra, skulle kunna ge uppkomst till informationskaskader då förvaltare utanför 

gruppen börjar följa dessa, något som ytterligare ökar flockbeteendet. 

 

Vi kan samtidigt konstatera att den svenska SRI-fondmarknaden, som en mogen 

marknad, i likhet med tidigare forskning borde uppvisa ett lägre flockbeteende än vad 

vårt resultat indikerar. Vi anser dock att en möjlig förklaring till detta är att 

konsekvenserna av SRI-fondernas karaktärsdrag och den koncentrerade marknaden 

överväger faktumet att SRI-fondmarknaden kan anses vara mogen. Det är möjligt att SRI-

fondernas karaktärsdrag skapar en homogen grupp som kan tänkas uppvisa högre 

flockbeteende än andra studiers urvalsgrupper till följd av dess strategier. Detta eftersom 

SRI-fonder aktivt utesluter bolag från fondens potentiella investeringsalternativ, vilket 

innebär att man till högre grad riskerar att handla utifrån en strategi som leder till 

flockbeteende. Förutom att SRI-fondförvaltare har ett mindre urval av tillgångar innebär 

restriktionerna som fondernas värderingar medför att de även behöver utföra analyser 

angående hur väl företagen uppfyller CSR-krav, utöver analyser om avkastning och 

kovarians. Detta kan tänkas bidra till osäkerhet bland förvaltarna vilket därmed skulle 

kunna förklara varför SRI-fonder uppvisar ett högre flockbeteende i jämförelse med 

konventionella fonder.     

 

Vidare ser vi utifrån våra resultat statiskt signifikanta flockbeteenden för samtliga grader 

av handelsintensitet där högre intensiteter uppvisar en lägre grader av flockbeteende. En 

möjlig förklaring till resultatet kan vara att information angående de aktier som handlas 

oftare är mer tillgänglig. Detta skulle i sin tur öka effektiviteten av informationsspridning 

där kostnaden för anskaffandet av information minskar. Vidare kan det tänkas resultera i 

att fler fondförvaltare blir säkra på sin privata information och därmed i större 

utsträckning gör egna informerade val istället för att endast ta tillfredsställande beslut 

baserat andras signaler. Ovanstående resonemang skulle därmed kunna förklara våra 

resultat med en negativ trend av flockbeteende vid stigande handelsintensitet. En 
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alternativ förklaring till det högre flockbeteendet för aktier med lägre handelsintensitet 

kan tänkas vara att peer groups är mer förekommande i grupper av färre förvaltare. Detta 

utifrån resonemanget att förvaltare, i likhet med andra personer, föredrar umgänge med 

likasinnade individer och därmed umgås privat i mindre grupper där information 

angående aktier sprids för att sedan resultera i högre flockbeteende.    

 

Vår studie uppvisade även signifikanta resultat av köp- och säljflockbeteende för samtliga 

handelsintensiteter. Vi ser att det generella säljflockbeteendet är högre än 

köpflockbeteendet, något som kan tyda på att ryktesbaserat flockbeteende påverkar 

investeringsbesluten för förvaltare på den svenska SRI-fondmarknaden. Intressant är 

dock att säljflockbeteendet sjunker kraftigare vid högre handelsintensitet. En förklaring 

till detta kan vara att blankning inte förekommer på den svenska SRI-fondmarknaden, 

även om detta är lagligt. Detta skulle resultera i att majoriteten av transaktionerna vid 

högre handelsintensitet är köp då det krävs att fonden äger aktien kvartalet innan för att 

möjliggöra en försäljning utan blankning. 

 

Vidare visade våra resultat att flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden 

varierar beroende på marknadens upp- och nedgångar. Vi såg att flockbeteendet var 

statistiskt signifikant högre under krisperioden. Detta kan förklaras med att man i en 

finansiell kris har påvisat att informationen som finns tillgänglig på marknaden blir mer 

osäker, vilket skulle kunna tänkas påverka förvaltare att ägna sig åt flockbeteende. 

Resultaten av denna studie visar även ett lägre flockbeteende när marknaden går mot ett 

stabilare tillstånd. Det kan tänkas att förvaltares tillit till sin egen förmåga att tolka 

informationen ökar efter krisperioden och att de därmed baserar sina beslut till högre grad 

på privat information varav flockbeteendet sjunker. Genom att följa samma resonemang 

kan man utifrån informationskaskader och ryktesbaserat flockbeteende förklara varför 

flockbeteendet är högre under en finansiell kris än efter, där osäkerhet påverkar förvaltare 

till att ingå flockbeteende och bortse från privat information. Argumentationen angående 

osäkerhet kan även vara en möjlig förklaring till varför vi inte fann några signifikanta 

skillnader mellan perioden före och under krisen. Detta då osäkerheten angående 

informationen på marknaden kan tänkas öka i perioden som föregår krisen då 

oroligheterna på marknaden tilltar, något som kan resultera i att flockbeteendet blir mer 

utbrett redan före det officiella utbrottet. 

 

Då vi konstaterat att flockbeteende är närvarande på den svenska SRI-fondmarknaden är 

det av intresse att diskutera eventuella konsekvenser som beteendet medför. Våra resultat 

visar att flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden inte verkar vara 

sammanbundna med förändringar i marknadens volatilitet. Dock ser vi att den starkaste 

korrelationen är för säljflockbeteende med hög handelsintensitet. Detta kan tänkas bero 

på att förvaltare som är rädda att få dåligt anseende till en högre grad ingår i ryktesbaserat 

flockbeteende, vilket destabiliserar priserna då ett större antal förvaltare går ur samma 

position. Dock är det viktigt att poängtera bristen på statistisk signifikans hos resultaten 

vilket gör att vi inte med säkerhet kan yttra oss om flockbeteendets inverkan på priser. 

Vidare visar studiens resultat på enbart låga korrelationer vilket tyder på att 

flockbeteendet inte är en bidragande faktor till prisdestabilisering. De låga och ej 

signifikanta korrelationerna mellan flockbeteende och volatilitet, tillsammans med 

modellens utformning där vi konstaterat att den inte direkt mäter marknadseffektivitet, 

medför att vi inte vidare kan uttala oss huruvida beteendet påverkar effektiviteten på SRI-

fondmarknaden. För att erhålla säkrare resultat skulle tester kunna utföras på aktienivå 
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snarare än indexnivå då denna studies mätmetod enbart innebär en grov estimering av 

flockbeteendets prisdestabiliserande effekt.  

 

Slutligen kan konsekvenserna av flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden bli 

att både slutkunder och företag som arbetar med CSR påverkas. Då fondförvaltare följer 

andra utan att själva analysera de företag fonden investerar i kan det tänkas påverka den 

kontrollfunktion som institutionella investerare utgör. Om färre förvaltare uppfyller sin 

kontrollfunktion och inte längre analyserar hur företagen uppfyller CSR-kraven utan 

istället följer andra kan sanningshalten i informationen angående dessa företag 

ifrågasättas. Det kan tänkas att när förvaltare enbart följer andras agerande leder detta till 

att de företag som aktivt arbetar med CSR inte uppmärksammas och därmed inte 

investeras i. Vidare kan det även tänkas att företag som inte längre uppfyller CSR-krav 

på ett tillfredställande sätt ändå inkluderas i fondernas portföljer till följd av 

flockbeteendet. Flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden kan därmed tänkas 

påverka företagen genom att inverka på deras förmåga att attrahera investerare för att 

erhålla kapital.  

 

Vidare påverkas även slutkunden av flockbeteendets negativa inverkan på fondernas 

kontrollfunktion. Eftersom flockbeteendet bidrar till sämre information angående de 

företag som fonderna investerar i medför detta att SRI-fonder kan tänkas investera i 

företag som inte uppfyller de CSR-krav som slutkunderna efterfrågar. Då vi konstaterat 

att flockbeteende är närvarande på den svenska SRI-fondmarknaden kan det innebära att 

förvaltare handlar tillgångar som inte överensstämmer med slutkundens värderingar, 

vilket leder till att fonden marknadsför sig med en profil de inte uppfyller. Detta är även 

fallet då flockbeteendet leder till att förvaltare investerar i företag som uppfyller CSR-

krav, men inte gör så utifrån sin egen fonds marknadsförda profil, utan utifrån en annan 

SRI-fonds profil. Då vi tidigare konstaterat att uppfyllandet av individens värderingar är 

centralt i slutkundens investeringsbeslut är närvaron av flockbeteende på SRI-

fondmarknaden av stor betydelse då det är viktigt att fonderna förhåller sig till den 

marknadsförda profilen. Genom ovanstående diskussion påvisar vi därmed hur 

konsekvenserna av denna studies resultat av flockbeteende på den svenska SRI-

fondmarknaden kan tänkas påverka både enskilda individer och företag.  
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9 SLUTSATS 

Följande kapitel tillägnas de slutsatser vi utifrån studiens resultat har kommit fram till 

samt huruvida den ställda problemformuleringen och syftena har besvarats. Vidare 

kommer vi utifrån resultatet och våra slutsatser belysa studiens teoretiska samt praktiska 

bidrag. Dock har denna studie väckt ytterligare frågor angående flockbeteende, dessa 

kommer att presenteras under avsnittet om framtida forskning. Kapitlet avslutas sedan 

med en diskussion angående de etiska och samhällsmässiga aspekter som har påverkat 

studien. 

9.1 HUVUDSYFTE - FLOCKBETEENDE PÅ DEN SVENSKA SRI-FONDMARKNADEN 
Studiens resultat visar att förvaltare på den svenska SRI-fondmarknaden, under hela 

undersökningsperioden, uppvisar ett generellt flockbeteende på 12,58 procent. Vi ser 

därmed att fondförvaltare på denna marknad inte enbart handlar utifrån sin privata 

information utan påverkas av andra. 

 

Vidare visar resultaten att flockbeteendet varierar något beroende på om förvaltaren tar 

beslutet om en köp- eller säljtransaktion. Vi ser att graden av flockbeteendet är större på 

säljsidan vilket visar att förvaltare på den svenska SRI-fondmarknaden tenderar att följa 

andra i något högre utsträckning då de beslutar sig angående en försäljning. 

 

Vi anser oss därmed ha besvarat studiens problemformulering huruvida flockbeteende 

uppvisas, och i så fall till vilken grad, på den svenska SRI-fondmarknaden. 

9.1.1 Flockbeteende: Handelsintensitet 
Studiens resultat visar att det finns skillnader i flockbeteende beroende på hur många 

förvaltare som handlar en tillgång under en period, där signifikanta nedgångar av 

flockbeteendet kan ses från intensiteter på två till fem och tio aktiva förvaltare. När det 

sker en ytterligare ökning av handelsintensiteten från fem till tio aktiva förvaltare finner 

vi att, undantaget säljflockbeteende, det inte finns några signifikanta förändringar i 

flockbeteendet. Vi kan därmed konstatera att flockbeteendet på den svenska SRI-

fondmarknaden påverkas av handelsintensiteten, där högre intensitet av handel leder till 

lägre flockbeteende. 

 

Vi anser därmed att det första delsyftet som ämnade undersöka om handelsintensiteter 

påverkar graden av flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden är besvarat. 

9.1.2 Flockbeteende: Utveckling över tid, upp och nedgångar 
Studiens resultat visar att flockbeteendet förändras över perioder med finansiell kris, där 

det generella flockbeteendet uppmättes till 13,83 procent innan krisen för att sedan stiga 

till 15,65 procent och därefter sjunka till 10,3 procent efter krisen. Resultaten av denna 

studie visar att flockbeteendet är högre under en kris än efter för samtliga typer av 

beteendet, där två av tre är statistiskt säkerställda. Utifrån detta kan vi därmed konstatera 

att flockbeteende förändras för generellt, köp- och säljflockbeteende när marknaden går 

mellan olika finansiella tillstånd. 
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Genom detta har vi därmed besvarat studiens andra delsyfte att undersöka om marknadens 

utveckling, med upp och nedgångar, påverkar flockbeteendet på den svenska SRI-

fondmarknaden. 

 

9.1.3 Flockbeteende: Prisdestabilisering  
Slutligen undersökte vi huruvida flockbeteendet på den svenska SRI-fondmarknaden 

bidrar till att destabilisera prissättningen på marknaden. Resultaten visade på låga positiva 

korrelationer mellan flockbeteendet och volatilitet på marknaden. Det generella 

flockbeteendet uppvisade en korrelation på 15,66 procent. Korrelationen var som högst 

för säljflockbeteende där det högsta värdet var för handelsintensiteten av tio eller fler 

förvaltare med 25,45 procent. Dock måste det poängteras att inga av dessa korrelationer 

är statistiskt signifikanta. Utifrån denna studies resultat kan vi därmed konstatera att 

flockbeteendet inte bidragit till prisdestabilisering på SRI-fondmarknaden och vi kan 

därmed inte uttala oss angående dess betydelse för marknadens effektivitet.   

 

Vi anser oss därmed ha besvarat studiens tredje delsyfte att utvärdera huruvida ett 

eventuellt flockbeteende på den svenska marknaden destabiliserar priserna på de 

tillgångar SRI-fonderna förvaltar och på detta vis analysera hur flockbeteende påverkar 

marknadseffektiviteten. 

9.2 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
Denna studie har bidragit till den teoretiska kunskapsbasen angående beslutsfattande 

gällande investeringar bland svenska SRI-fonder. Detta har gjorts då studien har visat att 

flockbeteende är ett förekommande fenomen på den svenska SRI-fondmarknaden och 

därmed påvisat att beteendet är en faktor som påverkar investeringsval bland SRI-fonder. 

Studien bidrar även här ur en praktisk synvinkel till individuella investerare i svenska 

SRI-fonder samt bolagens ledning. Bidraget till de individuella investerarna sker då vi 

som ovan nämnt påvisat ett flockbeteende bland de svenska SRI-fonderna, något som 

potentiellt kan påverka dessa fonders etiska profiler. Vidare bidrar det även praktiskt till 

ledningen för fondbolagen då de uppmärksammas om hur självständigt förvaltarna i 

genomsnitt investerar.   

 

Vi har även bidragit till den existerande teoretiska kunskapsbasen om flockbeteende då 

det tidigare saknades forskning om detta beteende på den svenska marknaden. Våra 

resultat kan därmed vara en tillgång vid jämförelser av flockbeteende mellan olika 

marknader. Vidare bidrar vi även med kunskap om hur flockbeteende bland SRI-fonder 

påverkas av handelsintensiteter då vi, till skillnad från antalet tidigare studier av 

konventionella fonder, ser en negativ trend. Slutligen har vi även bidragit med teoretisk 

kunskap för hur upp- och nedgångar på marknaden påverkar flockbeteendet bland SRI-

fondförvaltare, där även denna marknad uppvisar ett högre flockbeteende under 

krisperioder i likhet med den konventionella fondmarknaden. Detta kan även bidra med 

praktiskt information till individuella investerare i svenska SRI-fonder då studiens 

resultat kan öka medvetenheten om att det högre flockbeteendet under krisperioder även 

kan medföra fler investeringsbeslut som inte är förenliga med fondens etiska profil.  

9.3 FRAMTIDA FORSKNING 
Då denna studie visar att det existerar flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden 

finns det anledning att ställa resultaten från denna marknad i kontrast till hur 
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flockbeteendet gestaltar sig på den konventionella fondmarknaden i Sverige. Detta är 

särskilt intressant då denna studie inte undersökt ett eventuellt flockbeteende mellan SRI-

fonder och konventionella fonder, något som medför att beteende potentiellt kan vara 

högre än vad denna studie visat. Vidare är det även intressant för framtida forskning att 

undersöka flockbeteende på andra länders SRI-fondmarknader och jämföra dessa med 

respektive lands konventionella fondmarknad. En sådan jämförelse skulle även potentiellt 

kunna åskådliggöra de inverkningar olika typer av SRI-strategier har på fondförvaltares 

beteendemönster.  

 

Vidare visar våra resultat, till skillnad från stor del av tidigare forskning, en negativ trend 

mellan flockbeteende och handelsintensitet. Det skulle därmed vara intressant för 

framtida forskning att närmare undersöka detta samband och utreda bakomliggande 

orsaker till denna trend. Vi anser det även intressant att undersöka hur sambandet skiljer 

sig gentemot den konventionella fondmarknaden i Sverige för att utreda om beteendet är 

specifikt för SRI-fonder eller generellt för den svenska fondmarknaden. 

 

Resultatet av denna studie visar att det finns flockbeteende på den svenska SRI-

fondmarknaden, dock utan att kunna utröna vilka fonder och innehav som flockbeteendet 

skett i. Genom detta finner vi ett intresse i att undersöka hur flockbeteendet påverkar 

respektive fonds etiska profiler genom att undersöka vilka fonder som hänger sig åt 

beteendet. 

 

Studiens resultat visade även på ett högre flockbeteende jämfört med andra mogna 

marknader, där en tänkbar anledning är den svenska SRI-fondmarknadens geografiska 

koncentration. Detta samband kunde inte konstateras i denna studie då alla fonder handlas 

från Stockholmsområdet vilket gör det intressant för vidare forskning. En mer kvalitativ 

studie om den geografiska koncentrationens inverkan på flockbeteendet skulle kunna 

undersöka om denna faktor har gett upphov till peer groups bland förvaltare som i sin tur 

resulterat i ett högre flockbeteende.  

 

Slutligen är det även av intresse att undersöka eventuella prisdestabiliserande effekter av 

flockbeteende på aktienivå. Detta då metoden denna studie har använt enbart medför en 

grov estimering av hur flockbeteendet påverkar marknadspriser. En studie på aktienivå 

skulle därmed kunna analysera effekten mer precist samt möjliggöra jämförelser med 

tidigare studiers resultat då dessa genomförts på aktienivå.   

9.4 ETISKA OCH SAMHÄLLSMÄSSIGA ASPEKTER  
Enligt vetenskapsrådet finns det fyra huvudsakliga etiska krav en författare bör förhålla 

sig till vid genomförandet av en studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidensialitetskravet och nyttjandekravet. Då vi genomfört en kvantitativ studie som är 

baserad på publik tillgänglig data är dessa krav inget som har en betydande inverkan på 

studiens etiska aspekter. De huvudsakliga etiska aspekterna som vi som författare anser 

oss ha tagit i beaktning är att undvika kontroversiella tolkningar utifrån egna värderingar 

och istället förhålla oss objektiva till resultaten. Utöver detta anser vi att då denna studie 

enbart är skriven utifrån ett uppsatssyfte och inte på uppdrag från ett företag, påverkas vi 

som författare mindre av andras värderingar och agendor.  

 

Då flockbeteende konstaterats vara närvarande på den svenska SRI-fondmarknaden 

väcker detta samhällsetiska frågor. Om flockbeteendet skulle ha inverkningar på fondens 
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etiska profil väcker detta frågor gällande sanningshalten i marknadsföringen gentemot de 

individuella investerarna och på vilket sätt förvaltare följer andra utifrån ett vinstsyfte 

istället för att värna om slutkundernas värderingar. Detta skulle kunna innebära att fonden 

eventuellt utnyttjar den välvilja som finns i samhället för att locka investerare att köpa 

deras produkter, något vi anser vara etiskt tveksamt då dessa baserar sitt 

investeringsbeslut på personliga värderingar. 

 

Slutligen anser vi att denna studies resultat berör samhällmässiga aspekter då den 

undersöker flockbeteende och dess påverkan på en växande fondmarknad som 

marknadsför sig gentemot investerare som söker hållbara investeringar. Om investerare 

börjar misstro att SRI-fonder förvaltar i enlighet med deras värderingar och därmed väljer 

andra investeringsalternativ kan detta väcka frågor huruvida företagen som arbetar med 

CSR påverkas av ett eventuellt utflöde av kapital från dessa fonder.   
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10  SANNINGSKRITERIER  

När en studie publiceras är det viktigt att författarna har fört en genomtänkt 

argumentation för varför man valt ett specifikt mätinstrument och huruvida studien 

därmed mäter det som ämnas undersökas. Vidare är det av stor vikt att genomförandet 

och data inte påverkar sanningshalten i resultaten. Detta är av vikt för denna studie då 

vi ämnar förhålla oss objektiva till studiens resultat för att kunna tillhandahålla slutsatser 

fria från egna värderingar. I följande avsnitt kommer detta att diskuteras.  

10.1  VALIDITET 
Validiteten kan ses som länken mellan data och teori där hög validitet indikerar att 

studiens mätningar verkligen har mätt det som avsågs att mätas (Arbnor & Bjerke, 1994, 

s. 249-250). Validitet har kategoriserats på en mängd olika sätt men brukar generellt delas 

in i två huvudsakliga inriktningar, intern och extern validitet (Bell & Bryman, 2011, s. 

64). Intern validitet behandlar huruvida resultaten från det valda mätinstrumentet ger en 

bild av det som ämnas mätas och på ett korrekt sätt återspeglar verkligheten (Saunders et 

al., 2009, s. 372). Om denna validitet är låg uppkommer systematiska fel som inte 

försvinner vid upprepade mätningar då mätinstrumentet i grunden misslyckas att mäta det 

som studien ämnar undersöka (Dahmström, 2011, s. 368). 

 

I denna studie handlar intern validitet om hur väl flockbeteende på den svenska SRI-

fondmarknaden verkligen är mätt. Det data som används har självfallet betydelse för 

huruvida mätinstrumentet mäter det som ämnas mätas. Då syftet med denna studie är att 

undersöka graden av flockbeteende bearbetades vårt data för att vi bättre skulle kunna 

mäta det verkliga beteendet. Detta gjordes bland annat genom att enbart mäta aktiv handel 

med aktier. Vi uteslöt därmed optioner och andra derivat som kan tänkas användas för 

bland annat riskhantering, något som inte är en del av det vi ämnar mäta. Utöver detta så 

uteslöts även teckningsrätter och liknande händelser då de inte är ett aktivt val från 

förvaltarens sida vilket inte heller är relaterat med flockbeteende. 

 

Dock är det främst själva mätinstrumentet som hamnar i fokus vid utvärdering av en 

studies validitet. För att säkerställa en god validitet för studien har vi använt oss av LSV-

modellen som är välanvänd inom tidigare forskning. Dock har vissa aspekter angående 

mätningen med både denna modell och av flockbeteende i sig blivit kritiserat. 

Tillförlitligheten av tidigare studiers resultat av flockbeteende har av vissa ansetts som 

osäker då mätning och utvärdering fenomenet har visats sig vara en utmaning (Frey et al., 

2014, s. 220). 

 

Vidare har LSV-modellen kritiserats, som beskrivet i avsnitt 6.10, då den inte tar det 

nominella värdet av köp- och säljtransaktioner, skillnaden på avsiktlig och oavsiktligt 

flockbeteende, användandet av blankning samt vilka aktörer som över tid bidrar till 

beteendet i beaktning. Frey et al., (2014, s. 220) menar att resultaten kan innehålla viss 

bias och att försiktighet vid tolkning och jämförelse av resultat bör beaktas. Dock 

fortsätter samma författare med konstaterandet att LSV-modellen är valid vid 

undersökning av flockbeteende då modellens tillkortakommanden nödvändigtvis inte 

behöver påverka resultaten nämnvärt (Frey et al., 2014, s. 237). Utifrån detta och den 

mängd av tidigare studier som använt modellen anser vi att studiens val av LSV-modellen 

som mätinstrument av flockbeteendet ökar validiteten. Vi anser det dock viktigt att 
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poängtera modellens brister samt att vi under genomförandet av studien och analysen har 

haft dessa i åtanke. Utifrån ovan förda resonemang angående det data och det 

mätinstrument som använts anser vi att vår studie håller god intern validitet. 

 

Extern validiteten handlar om hur väl en studie kan generaliseras utöver studiens specifika 

urval gentemot den totala populationen (Bell & Bryman, 2011, s. 64). Det är av stort 

intresse för oss att kunna generalisera studiens resultat till hela den svenska SRI-

fondmarknaden då vi jämför dessa mot resultat från andra länders konventionella 

fondmarknader. Vi anser att våra resultat kan appliceras på den totala populationen då vi 

har använt oss av ett totalurval, det vill säga samtliga SRI-fonder som varit aktiva under 

mätperioden.     

10.2  RELIABILITET 
Vid studier som ämnar mäta faktorer kan slumpmässiga fel uppstå som påverkar 

reliabiliteten på resultaten. En annan studie ska kunna använda samma 

undersökningsmetod samt data och erhålla samma resultat, där slumpvariationerna är 

små, för att anses ha hög reliabilitet (Dahmström, 2011, s. 368). Det data som denna studie 

är baserad på är hämtad från Finansinspektionen och Datastream vilka kan anses vara 

tillförlitliga källor. Vid upprepade försök av studien bör därför ursprunget av data inte ha 

en negativ inverkan på studiens reliabilitet. Det som däremot kan ha en negativ inverkan 

på reliabiliteten är om vi som författare i bearbetningen av data, exempelvis vid filtrering 

av teckningsrätter och derivat, har begått mänskliga fel. Dock har denna bearbetning 

genomförts tillsammans av författarna samt noga beskrivits i avsnitt 6.3.1 och 6.3.2 för 

att underlätta en eventuell replikering. Slutligen har även stickprov genomförts för att 

undersöka eventuella fel som kan skada studiens reliabilitet. 
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Appendix I – Fondnamn 

  

1. Aktie- Ansvar Sverigefonden 16. Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA  

2. Aktie- Ansvar Europafonden 17. Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA  

3. SEB Etisk Globalfond 18. Cicero SRI Sverige  

4. SEB Stiftelse Sverige 19. Öhman Nordisk Miljöfond 

5. SEB Stiftelse Utland  20. DNB Utlandsfond 

6. SEB Östersjöfond/WWF 21. LF Asienfond  

7. Skandia Asien 22. LF Europa aktiv 

8. Skandia Europa Exponering 23. LF Fastighetsfond 

9. Skandia Japan Exponering 24. LF Global aktiv 

10. Skandia Småbolag Sverige 25. LF Japanfond  

11. Skandia Sverige 26. LF Småbolag Sverige  

12. Skandia Time Global 27. LF Sverige Aktiv 

13. Skandia USA 28. LF Sverige och Världen 

14. Skandia Världen 29. LF Tillväxtmarknad Aktiv 

15. Swedbank Robur Ethica Global MEGA 30. LF USA Aktiv 

 31. KPA Etisk Aktiefond  

 

  

http://fi.se/Register/Fondinnehav/Fondinnehav-Innehav/?fondid=51341&fondbolagid=58060


 
 

Appendix II – Antal köp- och säljtransaktioner i varje 

kvartal 

Period Köp Sälj 

Kvartal 1 2006 2076 2134 

Kvartal 2 2006 2270 1909 

Kvartal 3 2006 1925 1724 

Kvartal 4 2006 1607 2088 

Kvartal 1 2007 1727 1982 

Kvartal 2 2007 2306 1821 

Kvartal 3 2007 1853 1951 

Kvartal 4 2007 2402 1992 

Kvartal 1 2008 2037 1931 

Kvartal 2 2008 2136 2227 

Kvartal 3 2008 2564 1481 

Kvartal 4 2008 2878 2351 

Kvartal 1 2009 1849 2929 

Kvartal 2 2009 3037 1784 

Kvartal 3 2009 1999 1968 

Kvartal 4 2009 1909 1858 

Kvartal 1 2010 1590 1882 

Kvartal 2 2010 1639 1823 

Kvartal 3 2010 1127 1458 

Kvartal 4 2010 1425 1507 

Kvartal 1 2011 1098 1314 

Kvartal 2 2011 1632 1726 

Kvartal 3 2011 1090 1271 

Kvartal 4 2011 1262 1361 

Kvartal 1 2012 1188 1193 

Kvartal 2 2012 1565 1194 

Kvartal 3 2012 1241 1578 

Kvartal 4 2012 1220 1267 

Kvartal 1 2013 1679 1587 

Kvartal 2 2013 1829 1333 

Kvartal 3 2013 1351 1387 

Kvartal 4 2013 1536 1389 

Kvartal 1 2014 1456 970 

Kvartal 2 2014 1546 1014 

Kvartal 3 2014 1114 955 

Kvartal 4 2014 1123 1356 

Total 62286 59695 

 

  



 
 

Tabell 1 – Filtrering av Fonder 

Tabell 2 – Summering av antalet fonder som köper och säljer i ett givet kvartal 

Appendix III – Beräkning av HM 

Filtrering av fonder 
Vid beräkning av flockbeteende började vi med att i Excel filtrera ut fondernas 

ägarandelar för samtliga aktier. I tabell 1 illustreras detta för aktien Telelogic AK 

(SE0000468571) där vi matchar fondernas ägarandelar utifrån en sökfunktion på det 

exakta namnet.  

 

 

            
TELELOGIC AK 

(SE0000468571)  <--  SKRIV AKTIENAMN      

            
Kvartal / 

Fond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kvartal 4 

2005 0 0 0 296300 0 0 0 0 0 1094526 1897162 

Kvartal 1 

2006 0 0 0 73500 0 0 0 0 0 883000 1686162 

Kvartal 2 

2006 0 0 0 73500 0 0 0 0 0 889700 1896162 

Kvartal 3 

2006 0 0 0 73500 0 0 0 0 0 964608 1832162 

Kvartal 4 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1132608 1604162 

Kvartal 1 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040600 1272162 

Kvartal 2 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1669600 4162 

Kvartal 3 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1583600 4162 

Kvartal 4 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620600 4162 

Kvartal 1 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1587600 4162 

Kvartal 2 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Vidare beräknades antal köp- och säljtransaktioner för aktien genom att med funktioner i 

Excel benämna en ökning i andelar från föregående kvartal som 1 och en minskning som 

2. Tabell 2 visar hur antalet ettor och tvåor sedan summerades för att fastställa antalet 

fondförvaltare som köper i kvartalet (𝐵𝑖,𝑡) respektive säljer (𝑆𝑖,𝑡).  

 

Andelsökning B(i,t) Andelsminskning S(i,t) 

Antal 1:or = ökning 0 Antal 2:or=minskning 0 

Antal 1:or = ökning 2 Antal 2:or=minskning 5 

Antal 1:or = ökning 5 Antal 2:or=minskning 0 

Antal 1:or = ökning 2 Antal 2:or=minskning 2 

Antal 1:or = ökning 2 Antal 2:or=minskning 4 

Antal 1:or = ökning 0 Antal 2:or=minskning 4 

Antal 1:or = ökning 1 Antal 2:or=minskning 3 

Antal 1:or = ökning 0 Antal 2:or=minskning 1 

Antal 1:or = ökning 2 Antal 2:or=minskning 0 

Antal 1:or = ökning 1 Antal 2:or=minskning 1 



 
 

Tabell 3 – 𝑝𝑖,𝑡  för aktien Telelogic AK 

Tabell 4 – 𝑝𝑡 för samtliga aktier 

Beräkning av 𝑝𝑖,𝑡  

Variabeln 𝑝𝑖,𝑡  beräknades genom att dividera antalet köptransaktioner som gjorts i en 

specifik aktie och sedan dividera detta med antalet förvaltare som varit aktiva i aktien 

under ett givet kvarta. Nedan visas ett exempel, i tabell 3, där aktien Telelogic AKs 𝑝𝑖,𝑡 

har beräknats från första kvartalet 2006 till andra kvartalet 2008. 

 

Kvartal 𝑝𝑖,𝑡 
Kvartal 1 2006 0,285714286 

Kvartal 2 2006 1 

Kvartal 3 2006 0,5 

Kvartal 4 2006 0,333333333 

Kvartal 1 2007 0 

Kvartal 2 2007 0,25 

Kvartal 3 2007 - 

Kvartal 4 2007 1 

Kvartal 1 2008 0,5 

Kvartal 2 2008 0 

 

Beräkning av 𝑝𝑡  

För att beräkna variabeln 𝑝𝑡 dividerades antalet aktiva förvaltare som ökade sitt innehav 

med det totala antalet förvaltare som varit aktiva i kvartalet. Nedan, i tabell 4, presenteras 

resultatet av denna uträkning för ett utvalt antal kvartal.   

Kvartal 𝑝𝑡 
Kvartal 1 2006 0,493111639 

Kvartal 2 2006 0,543192151 

Kvartal 3 2006 0,527541792 

Kvartal 4 2006 0,434912043 

Kvartal 1 2007 0,465624157 

Kvartal 2 2007 0,558759389 

Kvartal 3 2007 0,487118822 

Kvartal 4 2007 0,546654529 

Kvartal 1 2008 0,513356855 

Kvartal 2 2008 0,489571396 

 

Beräkning av AF 
 

För att beskriva hur 𝐴𝐹𝑖,𝑡   beräknas direkt utifrån ekvation 2 och hur den är 

sammankopplad med vårt tillvägagångssätt i Excel, använder vi oss av ett exempel 

där  𝑝𝑡=0,5 och 𝑛𝑖,𝑡=10. Med Excel tas samtliga fakuliteter (k) för N fram och därefter 

beräknas AF enligt ekvation 2. Detta görs för varje aktie och kvartal enligt tabell 5.  

 



 
 

Tabell 5 – Beräkning av 𝐴𝐹𝑖,𝑡  

Tabell 6 – Beräkning av 𝐴𝐹𝑖,𝑡 i Excel 

N Fakultet (k) (
𝑛𝑖,𝑡

𝑘
) 𝑝𝑡

𝑘(1 − 𝑝𝑡)𝑛𝑖,𝑡−𝑘 |
𝑘

𝑛𝑖,𝑡

− 𝑝𝑡| (
𝑛𝑖,𝑡

𝑘
) × 𝑝𝑡

𝑘(1 − 𝑝𝑡)𝑛𝑖,𝑡−𝑘 |
𝑘

𝑛𝑖,𝑡

− 𝑝𝑡| 𝐴𝐹𝑖,𝑡 

0 1 1 0,000488281 0,000488281  

1 1 10 0,000390625 0,00390625  

2 2 45 0,000292969 0,013183594  

3 6 120 0,000195313 0,0234375  

4 24 210 9,76563E-05 0,020507813  

5 120 252 0 0  

6 720 210 9,76563E-05 0,020507813  

7 5040 120 0,000195313 0,0234375  

8 40320 45 0,000292969 0,013183594  

9 362880 10 0,000390625 0,00390625  

10 3628800 1 0,000488281 0,000488281 0,123047 

 

Då detta inte är praktiskt använde vi oss av binomialfördelningen i Excel enligt tabell 6, vilket 

på ett enkelt sätt kunde appliceras för samtliga aktier och kvartal. 

 

Binom.Förd(𝑁𝐼𝑡*(1-𝑝𝑡)); 𝑁𝐼𝑡; 𝑝𝑡;FALSKT 𝐴𝐹𝑖,𝑡 =Binom*(1-Pt) 

0,24609375 0,123046875 

 

Beräkning av HM 

När variablerna 𝑝𝑖,𝑡 , 𝑝𝑡 och 𝐴𝐹𝑖,𝑡 beräknats kunde det individuella flockbeteendemåttet 

𝐻𝑀𝑖,𝑡 beräknas genom att subtrahera 𝑝𝑡 från 𝑝𝑖,𝑡 för att sedan subtrahera 𝐴𝐹𝑖,𝑡 från det 

absoluta värdet av detta. Nedan, i tabell 7, ser vi det individuella flockbeteendemåttet för 

Telelogic AK (𝐻𝑀𝑖,𝑡) samt det genomsnittliga flockbeteendet (𝐻𝑀𝑡) för alla aktier i de 

givna kvartalen. Därefter beräknas ett genomsnittligt HM för alla kvartalen, vilket visar 

det genomsnittliga flockbeteendet över hela perioden för alla aktier. 

Formel för beräkning av HM: 𝐻𝑀𝑖,𝑡 = |𝑝𝑖,𝑡 − 𝑝𝑡| − 𝐴𝐹𝑖,𝑡   

𝑝𝑖,𝑡 𝑝𝑡 𝐴𝐹𝑖,𝑡 𝐻𝑀𝑖,𝑡 𝐻𝑀𝑡 

0,285714 0,493112 0,277047 0,066966 0,097703537 

1 0,543192 0,28126 0,328326 0,183665386 

0,5 0,527542 0,222539 -0,077599 0,165970984 

0,333333 0,434912 0,296881 -0,066185 0,071248184 

0 0,465624 0,371463 0,267123 0,10410767 

0,25 0,558759 0,192004 0,224039 0,199975905 

- 0,487119 - - 0,096314328 

1 0,546655 0,205522 0,360173 0,18745286 

0,5 0,513357 0,236822 -0,101891 0,139370266 

0 0,489571 0,382655 0,294253 0,099263484 

  Tabell 7 – Beräkning av HM 



 
 

Appendix IV – Kvartalsvis Volatilitet 

Kvartal Volatilitet SRI Index 

Kvartal 1 2006 0,045538446 

Kvartal 2 2006 0,071468343 

Kvartal 3 2006 0,054540224 

Kvartal 4 2006 0,031377304 

Kvartal 1 2007 0,057136074 

Kvartal 2 2007 0,041171726 

Kvartal 3 2007 0,080611694 

Kvartal 4 2007 0,077702882 

Kvartal 1 2008 0,113132992 

Kvartal 2 2008 0,069579489 

Kvartal 3 2008 0,136604183 

Kvartal 4 2008 0,282082249 

Kvartal 1 2009 0,171995746 

Kvartal 2 2009 0,117105495 

Kvartal 3 2009 0,086001096 

Kvartal 4 2009 0,084872095 

Kvartal 1 2010 0,06869652 

Kvartal 2 2010 0,119434239 

Kvartal 3 2010 0,087401513 

Kvartal 4 2010 0,072964324 

Kvartal 1 2011 0,065726555 

Kvartal 2 2011 0,072506202 

Kvartal 3 2011 0,152533878 

Kvartal 4 2011 0,132303942 

Kvartal 1 2012 0,061163304 

Kvartal 2 2012 0,086576104 

Kvartal 3 2012 0,071252644 

Kvartal 4 2012 0,056333795 

Kvartal 1 2013 0,049148582 

Kvartal 2 2013 0,0670015 

Kvartal 3 2013 0,045280802 

Kvartal 4 2013 0,044588242 

Kvartal 1 2014 0,04932751 

Kvartal 2 2014 0,031234106 

Kvartal 3 2014 0,03746314 

Kvartal 4 2014 0,055091864 
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