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Abstrakt   
 

En rekordlåg reporänta på -0,25 % har första gången implementerats i Sverige med 
en effekt på många delar i ekonomin via transmissionsmekanismen. Inte minst 
aktiemarknaden har påverkats av denna reporäntesänkning med en uppgång på 16,8 
% (2014-04-08) sedan årsskiftet 2014/2015. Reporäntesänkningen har även inneburit 
att samtliga storbanker i Sverige har en obefintlig inlåningsränta på ett sparkonto för 
sina kunder. För att privatinvesterare ska erhålla avkastning måste kapitalet 
exponeras mot högre risk, vilket för de flesta innebär en introduktion på 
aktiemarknaden. 
 
Tidigare studier visar att penningpolitiken har en betydande effekt på aktiemarknaden 
och även om en eventuell börsbubbla råder ska penningpolitiska beslutsfattare 
fokusera på inflationsmålet och inte motverka en eventuell börskrasch. I dessa 
situationer uppfyller finansiella rådgivare en viktig samhällsfunktion med den 
ekonomiska kunskap de besitter och i rådande ränteläge kan de ses som en viktig länk 
mellan privatinvesterare och den finansiella marknaden. 
 
Syftet med studien är att erhålla en ökad förståelse för om finansiella rådgivare 
upplever ett ökat riskbeteende bland privatinvesterare då rådande ränteläge har 
medfört att kapitalet måste exponeras med högre risk för att erhålla avkastning. För 
att få svar på vår problemformulering har en kvalitativ studie genomförts genom att 
intervjua finansiella rådgivare som innehar Swedsec-licens och jobbar på en av de 
fyra storbankerna i Sverige. 
 
Studien har visat att samtliga finansiella rådgivare är eniga om att Sverige befinner 
sig i ett osunt ekonomiskt tillstånd på grund av den negativa reporäntan. Majoriteten 
av de finansiella rådgivarna upplever ett ökat riskbeteende bland sina kunder. Likaså 
upplever majoriteten ett ökat kundtryck, där resterande istället uppger att de kontaktar 
kunder gällande placeringar. Det som studien har erhållit en ökad förståelse för är att 
den negativa reporäntan har bidragit till att kunders placeringar ses över i större 
utsträckning och att risknivån därmed justeras.   
 
Studiens slutsats har praktiskt bidragit till en ökad förståelse för riskbeteenden på den 
svenska finansmarknaden under förhållanden med negativ reporänta. Likaså till en 
ökad förståelse för privatinvesterare upplevelser angående vad den negativa 
reporäntan medför för Sverige och hur de förhåller sig till denna. 
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Förord 
 
Först och främst vill vi börja med att tacka våra respondenter som tagit sig tid att ta 
emot oss för en intervju och därmed bidragit med värdefull kunskap till studien. Vi 
vill även rikta ett stort tack till vår handledare Giulia Giunti som kommit med 
värdefulla kommentarer och funnits som ett stöd under forskningsprocessen.  
 
Tack!  
 
Alexandra Karlsson & Erik Åström 
 

Umeå, 2015-05-27 
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1. INLEDNING 
 

Kapitlet inleds med bakgrunden till studien och varför valt ämne är viktigt att 
studera. Vår problemformulering presenteras följt av syftet med studien. 
Avgränsningar och begreppsförklaring framgår och kapitlet avslutas med en 
överblick av uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Sverige befinner sig i en unik situation då en negativ reporänta för första gången har 
implementerats. Den 12 februari 2015 meddelade Sveriges Riksbank att reporäntan 
sänks med tio punkter till historiskt låga -0,1 % för att drygt en månad senare, den 18 
mars 2015, sänkas ytterligare till -0,25 %. I dagsläget finns inget som tyder på att 
reporäntan kommer att höjas förrän 2017 (Sveriges Riksbank, 2015a). Under 2014 låg 
reporäntan inledningsvis på 0,75 % för att sänkas successivt under året till slutligen 
0,00 % över årsskiftet 2014/2015.  
 
Anledningen till reporäntans sänkning är att öka tillväxttakten i svensk ekonomi samt 
att uppfylla inflationsmålet på 2 % årligen (Sveriges Riksbank, 2015b). En negativ 
reporäntan påverkar ett flertal aktörer på den finansiella marknaden. För bankerna i 
Sverige har detta inneburit en negativ inlåningsränta hos Riksbanken, vilket har lett 
till en upp och ned vänd situation då storbankerna måste betala för att hålla sin 
likviditet hos Riksbanken istället för att vanligtvis erhålla ränta (Sveriges Riksbank, 
2015c). Vidare har det inneburit att storbankernas kunder inte erhåller ränta på ett 
sparkonto. Samtliga storbanker i Sverige har i skrivande stund en inlåningsränta på 
0,00 % på ett sparkonto med fria uttag och Riksgäldens insättningsgaranti 
(Handelsbanken, 2015; Nordea, 2015; SEB, 2015; Swedbank, 2015). 
 

 

 
Figur 1. Översikt över reporäntans förändring mellan 2014.01.01 - 2015.03.31 
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Vid önskan om avkastning i den nollräntemiljö som råder hos storbankerna måste 
kapitalet exponeras mot högre risk. Detta då investerare har krav på högre avkastning 
för att kompenseras för den högre risk som tas (Berk & DeMarzo, 2011, s. 78). 
Räntebärande placeringar har låg avkastning och därmed låg risk (Privatekonomin, 
2015). Den negativa reporäntan har sänkt avkastningen ytterligare i dessa 
placeringsformer. I kombination med 0,00 % i ränta på storbankernas sparkonton 
innebär detta en introduktion på aktiemarknaden där avkastningen är högre och 
därmed risken. Aktiemarknaden är en av världens viktigaste finansiella marknader 
och aktiepriserna är bland de mest övervakade tillgångspriserna och reagerar snabbt 
på ny information (Ioannidis & Kontonikas, 2008, s. 34). Tidigare studier visar att 
penningpolitiken har en betydande effekt på aktiemarknaden (Thorbecke, 1997, s. 
651; Pearce & Roley, 1985, s. 15). Sedan årsskiftet 2014/2015 har Stockholmsbörsen 
ökat med 16,8 % (2015-04-08), vilket innebär att det varit dyrt för privatinvesterare 
att stå utanför börsen (Dagens Industri, 2015). 
 
Aktiemarknadens senaste positiva utveckling ställer sig däremot många ekonomiska 
experter skeptiska till. Anders Ögren, som är docent i ekonomisk historia vid Lunds 
Universitet, är en utav dem som befarar att det råder en börsbubbla. Detta då 
uppgången inte beror på basis av nyckeltal utan endast psykologiska faktorer 
(Affärsvärlden, 2015). De svenska bolagen har för närvarande ett P/E-tal i genomsnitt 
på 17,6 vilket sett till de senaste 10 åren är ovanligt högt. Nordnets sparekonom 
Günter Mårder menar att det är investerarnas riskaptit som ökat på grund av de låga 
räntorna som råder och inte att det är bolagens vinsttillväxt som ligger bakom 
börsrallyt (Veckans Affärer, 2015). 
 
 

 
Figur 2. Graf över OMX30:s utveckling mellan 2015.01.01 - 2015.04.08. Bildkälla: Dagens Industri 
 

Andelen vuxna svenskar som äger finansiella instrument, aktier inräknat, har drastiskt 
ökat från 20 % till 80 % de senaste tjugo åren. Under 90-talet svarade bankinlåningen 
för närmare halva hushållens sparande för att på senare år svara för endast drygt 20 
%. Idag erbjuds det ett stort antal investeringsalternativ med varierande riskprofil på 
marknaden som har skapat ett ökat behov av att kunna erhålla finansiell kunskap. 
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Därför finns det ett stort behov av den rådgivning som bankerna erbjuder (Riksdagen, 
2003). Med denna bakgrund infördes Lagen om finansiell rådgivning åt konsumenter 
1 juli 2004 (Finansinspektionen).  
 
Privatinvesterare kan alltså erhålla råd gällande placeringar genom att vända sig till en 
finansiell rådgivare (SPIS, 2015). Eftersom att det i grunden finns en vilja att förvalta 
och öka finansiella tillgångars värden har de finansiella rådgivarnas roll blivit allt 
viktigare i takt med den växande finansmarknaden. Finansiella rådgivare kopplar 
samman privatinvesterare med den finansiella marknaden och skapar därmed en av de 
viktigaste ekonomiska processerna för ett välfungerande samhälle (Medd & 
Matthews, 2001, s. 45-46).  
 

 
 
Figur 3. Finansiella rådgivare kan ses som länken mellan aktiemarknaden & privatinvesterare 
 
 
Finansiella rådgivare kan ses som länken mellan finansmarknaden och 
privatinvesterare, vilket innebär att samspelet mellan dessa är högst aktuell vid 
placeringar (se Figur 3). De finansiella rådgivarna kan genom dagliga kundmöten 
identifiera ett ändrat riskbeteende bland privatinvesterare. Genom att se finansiella 
rådgivare som en del i en subjektiv värld har deras syn huruvida de upplever ett ändrat 
riskbeteende bland storbankernas kunder kunna erhålla en ökad förståelse genom 
kvalitativa intervjuer. Huruvida dessa upplever ett ändrat riskbeteende eller inte är det 
viktigt att få en ökad förståelse för. Detta då ett ökat riskbeteende bland 
privatinvesterare kan leda till börsbubblor. Då börsbubblan spricker följer ett prisfall 
och investerade pengar går förlorade (Beattie, 2015). Alla aktörer på marknaden 
påverkas då företag och banker går i konkurs vilket medför att arbetslösheten ökar. 
Detta får inte bara konsekvenser för samhället i stort utan även på individnivå. Med 
en negativ ränta och aktiemarknadens kraftiga uppgång sedan årsskiftet 2014/2015 
anser vi att det finns en anledning att ifrågasätta om det råder ett ändrat riskbeteende 
bland privatinvesterare.  
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1.2 Problemformulering  
 

I enighet med vår bakgrund syftar denna studie till att svara på följande frågeställning: 
Upplever storbankernas finansiella rådgivare ett ändrat riskbeteende bland 
privatinvesterare i en nollräntemiljö? Denna frågeställning kommer att leda till 
förklaring av studiens syfte och vägleda hela forskningsprocessen.  
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att erhålla en ökad förståelse för hur finansiella rådgivare 
upplever privatinvesterares riskbeteende i en situation med negativ reporänta. Med en 
önskan om avkastning på kapital i en nollräntemiljö kan ett eventuellt ökat 
riskbeteende bland privatinvesterare identifieras.  
 
För att få svar på vår problemformulering syftar studien även till att få en ökad 
förståelse för hur finansiella rådgivares yrkesroll påverkats av en negativ reporänta 
samt vilken syn dessa har på aktiemarknaden och reporäntans framtid. Detta för att 
kunna erhålla en ytterligare förståelse för deras generella upplevelser som kan ha en 
påverkan på hur du upplever situationen Sverige befinner sig i. Dess syn på 
aktiemarknaden är högst aktuell för att förstå dess råd vid placeringsrådgivning.  
 

1.4 Målgrupp 
 

Författarna ser denna studie som ett potentiellt underlag för vidare studier inom 
ämnesområdet finansiering med inriktning mot beteenden på aktiemarknaden. Då det 
mänskliga beteendet är komplext och svårt att kartlägga ses denna studie som en av 
många hörnstenar för att bilda en helhetsbild av aktiemarknaden. Vidare kan studiens 
innehåll användas som incitament för privatinvesterare så väl som finansiella 
rådgivare för att anamma ytterligare förståelse om riskbeteenden i nollräntemiljöer. 
 
Författarna anser att individer med grundläggande kunskaper inom finansiering kan 
använda sig av studiens resultat vid spekulation angående om den svenska 
aktiemarknaden är mer exponerad mot risk än innan den negativa reporänta 
Riksbanken implementerade. Eventuella synbara riskbeteenden hos privatinvesterare 
kan stödja dessa individer att fatta beslut om det är lämpligt att placera kapital på 
aktiemarknaden.  
 

1.5 Avgränsningar 
 

Då negativ reporänta är så pass aktuellt fenomen för Sverige där ekonomiska nyheter 
uppdateras dagligen, likaså som Riksbanken kommer med ett nytt räntebesked den 29 
april har vi valt att inte ta hänsyn till ekonomiska förändringar efter 2015-04-08. 
Likaså ser vi bara till svenska marknaden och behandlar endast Stockholmsbörsen.  
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1.6 Begreppsförklaring 
 

Med nollräntemiljö menas den obefintliga inlåningsräntan storbankerna erbjuder sina 
kunder på ett sparkonto med fria uttag och Riksgäldens insättningsgaranti. 
 
Med storbanker menas de fyra dominerade aktörerna i Sverige: Handelsbanken, 
Nordea, SEB och Swedbank.  
 
Med privatinvesterare avses en privatperson som söker avkastning på sitt 
kapitalöverskott. I denna studie med hjälp av storbankernas finansiella rådgivning.  
 
Med finansiell rådgivare menas en anställd på en av Sveriges storbanker, erhåller 
SwedSec-licens och jobbar dagligen med privatrådgivning. 
 
SwedSec är den licens som krävs för att ge finansiella råd från de svenska 
storbankerna. För att inneha denna licens krävs grundlig kunskap gällande finansiell 
rådgivning genom att bli godkänd på ett årligt kunskapstest.  
 

 
 

 
!
!
! !
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1.7 Disposition 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER  
 

Kapitlet kommer klargöra vårt perspektiv och angreppssätt vid utförandet av studien. 
Vi kommer stegvis att förklara hur vi har gått tillväga för att samla in kunskap för att 
kunna besvara vår frågeställning samt hur vi väljer att behandla ny information. 
Kapitlet introduceras med vår förförståelse för valt ämnesområde och avslutas med 
kritiska aspekter.  

 
 

2.1 Förförståelse  
 

Vi som har genomfört denna studie läser Civilekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Genom denna utbildning har vi erhållit 
kunskap inom både nationalekonomi och finansiering. Inom nationalekonomi har 
främst kunskap inom makroekonomi kommit till användning för att förstå reporäntans 
effekt på samhällsekonomin. Utifrån kurser inom finansiering har vi erhållit förståelse 
för aktiemarknaden och sambandet mellan investerares risktagande och förväntningar 
på avkastning. Vi anser oss därmed ha relevant kunskap inom valt uppsatsområde för 
att kunna genomföra studien på ett tillförlitligt sätt. Samtidigt ser vi vår kunskap som 
relativt explorativ då vi aldrig tidigare fått erfara en negativ reporänta i Sverige. Vi 
anammar kunskap och åsikter från accepterade affärstidningar som presenterar 
experters analyser gällande den nuvarande ekonomiska situationen. Då vi följer 
aktiemarknaden regelbundet har vi själva reagerat på Stockholmsbörsens senaste 
uppgång. 
 

2.2 Ontologi   
 

När ett problem eller forskningsområde har identifierats är det viktigt för forskaren att 
bestämma sig för vilken världsbild denne har för att förstå vad som påverkar 
verkligheten (Åsberg, 2001, s. 272). Ontologi är läran om vad som existerar och vad 
det betyder att någonting existerar där det finns det två synsätt; objektivism och 
konstruktionism. Objektivism menar att människor accepterar externa aktörers 
påverkan på den verkliga världen och att fakta hämtas genom att acceptera den istället 
för att skapa ny fakta, oberoende av känslomässiga aspekter. Konstruktionism menar 
istället att människor har egna värderingar och synsätt på existerande fakta (Saunders 
et al., 2012, s. 130).  
 
I denna studie kommer vi att anamma ett konstruktionistiskt synsätt då vi ser 
finansiella rådgivare som en del i en subjektiv värld där de har möjlighet att påverka 
sin omgivning. Detta då vi söker svar på frågan om hur dessa upplever sin verklighet, 
det vill säga privatinvesterares riskbeteende, och då studien har för avsikt att 
ifrågasätta känslomässiga aspekter.  
 

2.3 Epistemologi  
 

Epistemologi är läran om kunskap och en epistemologisk frågeställning innefattar vad 
som är eller kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde (Bryman & 
Bell, 2011, s. 35). Vetenskapssynen som appliceras när en vetenskaplig undersökning 
genomförs baseras på den synen som författarna har på omvärlden, vilket influeras av 
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relationen mellan kunskap och hur denna kunskap har utvecklats (Saunders et al, 
2012, s. 108). 
 
Positivism är en naturvetenskaplig inriktad kunskapsteori som grundar sina antagande 
i att endast det som kan bekräftas av sinnena kan betraktas som kunskap. Denna teori 
syftar till att pröva hypoteser genom objektivitet och det som inte kan mätas eller 
vägas är av mindre intresse (Bryman, 2011, s. 30). Då vi avser att studera huruvida 
känslor och andra icke mätbara faktorer spelar roll i samband med 
investeringsbesluten hos privatinvesterare kommer vi att ta avstånd från positivismen. 
Istället kommer vi att ha ett tolkande synsätt, även kallad interpretativismen. Enligt 
Bryman (2011, s. 32) är denna filosofi att föredra för att skapa förståelse för 
individers subjektiva mening. 
 
För att tolka, förstå och förmedla individers syn och uppfattningar används ett 
hermeneutistiskt synsätt (Fejes & Thornberg, 2009, s. 62). Hermeneutik menar att 
teori och empiri tillsammans hjälper forskaren att förstå den aktuella och sociala 
kontexten (Bryman, 2011, s. 507-508). Vi ska genom insamlad teori och empiri skapa 
oss förståelsen för hur finansiella rådgivare upplever privatinvesterares finansiella 
beteende till en följd av negativ reporänta.  
 
Saunders et al (2012, s. 134) presenterar två typer av forskare, på engelska omnämnda 
som resources researcher och feelings researcher. Dessa skiljer sig åt genom att ha 
olika utgångspunkter vid inhämtning av kunskap samt utformandet av den 
vetenskapliga informationen. Den så kallade resources researcher anser att 
informationen samlad från data speglar verkligheten och är därför inte är utsatt för 
bias. Denna forskningstyp väljer även att lägga vikt vid ren fakta snarare än känslor 
eftersom att känslor och attityder anses inte ha någon inverkan på externa händelser. 
Den andra typen av forskare, feeling researcher, anser att faktorer som inte kan mätas 
eller inskränkas påverkar verkligheten i större utsträckning och använder sig därmed 
av en subjektiv ontologi. Vi anser oss tillhöra kategorin feeling researcher då vi tror 
att exempelvis känslor har en betydande effekt på agerande vid investeringar. Denna 
syn på forskningen passar väl in på vårt valda ämnesområde då känslor och tankar är 
en av de mest centrala delarna i vår empiri som kommer att användas för att besvara 
syftet och frågeställningen.  
 

 
Figur 4. Författarnas världs- och vetenskapssyn 
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2.4 Angreppssätt  
 

Det finns två huvudsakliga angreppssätt inom den vetenskapliga forskningen, 
deduktivt och induktivt (Bryman, 2011, s. 26-28). Dessa två angreppssätt skiljer sig åt 
genom vilken roll teorin har i forskningen. Det deduktiva angreppssättet innebär att 
utgångspunkten finns i teorin som sedan via hypoteser testas om de stämmer överens 
med verkligheten, medan ett induktivt angreppssätt menas att empirin är 
utgångspunkten som härleder till en teori.  
 
Då studien kommer att grunda sig i teorier från tidigare forskning innebära detta att 
ett deduktivt angreppssätt används. Vi kommer att jämföra hur de teoretiska 
utgångspunkterna kan kopplas samman med empirisk data samt om dessa skiljer sig 
åt eller inte. Dock kommer det finnas inslag av induktion i vårt val av angreppssätt. 
Vid genomförd empiri kommer vi således granska om det krävs mer teoretisk data för 
att besvara frågeställningen. Detta eftersom att ny information kan uppstå vid 
insamling av empiri, information som författarna inte beaktade i förstadiet. Det 
kommer i slutändan bilda oss en uppfattning om verkligheten. 
 

2.5 Val av metod  
 

Då en negativ reporänta aldrig tidigare implementerats i Sverige finns det lite 
forskning på området anpassat till den svenska finansiella marknaden. Då studiens 
syfte är att studera hur finansiella rådgivare upplever denna nya situation föredrar vi 
att genomföra studien genom en kvalitativ metod. Vid en subjektiv studie är en 
kvalitativ metod det bästa valet enligt Bryman & Bell (2011, s. 40). En kvantitativ 
studie skulle inte vara lämplig för att besvara vår problemformulering i den mån vi 
önskar då den inte möjliggör att erhålla en ökad förståelse för finansiella rådgivares 
upplevelser och känslor.  
 

 
Figur 5. Studiens tillvägagångssätt för att beskriva verkligheten.  
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2.6 Val av teorier 
 

Vår litteraturgenomgång har syftat huvudsakligen till att ta fram vad som är forskat på 
området kring penningpolitikens påverkan på aktiemarknaden för att skapa en djupare 
förståelse för den situation Sverige befinner sig i för tillfället. Likaså har vi fokuserat 
på finansiella rådgivares roll och funktion på den finansiella marknaden, vilka 
aspekter som tas i beaktande vid finansiell rådgivning, samt samspelet mellan 
privatinvesterare och finansiella rådgivare. Teorier kring privatinvesterares 
riskbeteende har också varit av intresse att förstå aktiemarknadens senaste utveckling. 
En genomgång av transmissionsmekanismen återfinns i vår teoretiska referensram för 
att underlätta förståelsen för de artiklar som representeras då 
transmissionsmekanismen visar hur reporäntan påverkar hela den ekonomiska 
marknaden och därmed aktiemarknaden.  
 
Fenomenet med negativ reporänta och dess effekt är ett relativt underforskat område, 
speciellt i avseende med dess effekt på aktiemarknaden. Japan är det land som haft en 
reporänta på 0,00 % en längre period under 90-talet (Sveriges Riksbank, 2009). 
Denna forskning har fått ett nyhetsvärde idag med tanke på den trend av negativa 
reporäntor som råder just nu i Europa. Majoriteten av studierna angående Japans 
nollränta har dock ingen direkt koppling till hur aktiebörserna påverkats utan 
mestadels är växelkanalen i transmissionsmekanismen utforskad och har därför inte 
bidragit i större utsträckning till vår studie.  
 
De vetenskapliga artiklar som ingår i vår teoretiska referensram har hittats genom 
följande sökord: Interest Rates, Negative Interest Rate, Japan Interest Rate, Central 
Banks, Risk Behavior Stock Market, Financial Crisis, Financial Advisor, Economic 
Behaviour, Financial Psychology, High Risk Investments, Financial planner 
 
Genom att läsa artikelns sammanfattning kan forskare snabbt sortera bort artiklar som 
inte är relevanta för den valda studien enligt Bryman (2011, s. 117). Detta 
tillvägagångssätt underlättade vår litteratursökning samt minimerades tidsåtgången 
vid granskning av artiklarna. Vid sökning av litteratur har främst Google Scholar 
använts och den webbaserade sökfunktionen via Umeå universitets 
Universitetsbibliotek som har lett oss vidare till diverse databaser, mestadels Business 
Source Premiere. Dessa två sökvägar kompletterade varandra väl för att erhålla ett 
brett utbud av vetenskapliga studier. 
 

2.7 Källkritik 
 

Tidsspannet på de studierna som ingår i vår teoretiska referensram är utförda mellan 
1985-2015 och sträcker sig över 30 år, vilket kan ifrågasätta studiernas aktualitet. 
Detta motiveras genom att kunna täcka många ekonomiska händelser med fokus på 
kriser och börskrascher som sällan ligger varandra nära i tiden. Likaså har vi 
mestadels använt oss av amerikanska artiklar vilket faller naturligt då USA är en av 
världens största ekonomier. Vi har haft i åtanke att det kan finnas skillnader som gör 
att artiklarna inte kan appliceras på den svenska marknaden. Detta är inget vi upplevt 
som ett hinder då USA styr ekonomin på samma sätt som Riksbanken i Sverige med 
liknande ekonomiska mål.  
 
Samtliga vetenskapliga artiklarna är peer review, det vill säga att de blivit granskade 
ingående av andra forskare på området innan publicering i tidskrifter (Umeå 
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Universitetsbibliotek, 2015). Genom att vidare använda oss utav Ulrichsweb har vi 
kunnat erhålla mer detaljerad information om artiklarna och därmed granska dessa 
ytterligare för att säkerställa hög kvalitet. Likaså har viss hänsyn tagits till hur ofta 
artiklarna blivit citerade i tidigare studier där artiklar som har blivit citerade i lägre 
grad har valts bort. Detta upprätthåller vår önskan på studiens kvalitet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
 

I detta kapitel presenteras vetenskapliga teorier som är vår utgångspunkt för att 
försöka förstå verkligheten. Dessa teorier kommer behandla penningpolitikens effekt 
på aktiemarknaden, finansiella rådgivares roll och funktion samt hur psykologiska 
och sociala faktorer påverkar investeringsbeslut på aktiemarknaden. Avslutningsvis 
framgår en sammanfattning och sammankoppling av de presenterade teorierna.  

 
 

3.1 Transmissionsmekanismen 
 

Transmissionsmekanismen introduceras för att underlätta förståelsen för de 
penningpolitiska effekterna på aktiemarknaden. Transmissionsmekanismen är en 
schematisk beskrivning om hur förändringar i reporäntan inte bara påverkar 
inflationen utan även övriga delar i ekonomin (Hopkins et al., 2009, s. 33-35). Denna 
består av tre kanaler: kreditkanalen, räntekanelen och växelkurskanalen (se figur 6). 
Där aktiemarknaden påverkas indirekt av samtliga kanaler. Via en sänkning av 
reporäntan förväntas högre lönsamhet hos företagen vilket driver upp aktiepriset via 
kreditkanalen. Genom räntekanalen höjs aktiepriserna likaså i och med en ökad 
efterfrågan, samt bidrar en svagare växelkurs via växelkurskanalen att exporten ökar 
vilket gynnar svenska bolag med export och driver upp aktiepriset ytterligare. Priset 
på finansiella tillgångar, så som aktier, ökar även på grund av att nuvärdet av den 
framtida avkastningen blir högre. Vid en omvänd situation där reporäntan höjs skulle 
det bli dyrare för företag att genomföra investeringar då belåningen ökar vilket i sin 
tur sänker nuvärdet för företagens aktier. Även privatpersoner med lån kommer ha 
mindre pengar kvar att spendera vilket innebär ett lägre inflöde av kapital på 
aktiemarknaden. Aktiemarknaden kommer därmed inte längre vara lika attraktiv på 
grund av att de riskfria investeringarna erhåller en högre ränta.  
 
 

    
 Figur 6. Transmissionsmekanismen vid reporäntehöjning. Källa: Sveriges Riksbank 
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Ett förtydligande gällande hur en sänkning av reporäntan påverkar Sverige är 
illustrerat nedan i Figur 7 där Figur 6 som erhållits via Riksbankens hemsida har 
använts som underlag för att förstå hur en reporänteförändring påverkar den svenska 
ekonomiska marknaden i en omvänd situation. Den situation som lett till den Sveriges 
ekonomi befinner sig i dagsläget med rekordlåga räntor.  
 
 
 

                  
 
 

Figur 7. Transmissionsmekanismen vid reporäntesänkning. 
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3.2 Penningpolitikens effekt på aktiemarknaden   
 

Den effektiva marknadshypotesen har som utgångspunkt att finansiella marknader är 
effektiva, vilket innebär att priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig information 
investerare har att tillgå och att priset därmed är riktigt satt (Fama, 1998, s. 286). Med 
denna bakgrund undersöktes om bara oväntad information kan påverka aktiepriset där 
det empiriska resultatet togs fram från dagliga förändringar i stängningskursen för 
aktieindexet Standard & Poor’s 500 (S&P-500) under en femårsperiod. Den beroende 
variabeln är den dagliga förändringen i procent av stängningskurserna hos S&P-500. 
Den stängningskurs som S&P-500 hade vid dagens slut speglar den föregående 
dagens samtliga tillgängliga information. Förändringarna mellan aktieprisernas 
stängningskurs ger marknaden goda möjligheter att reflektera över den nya 
informationens påverkan. Föregående dags stängningskurs är därmed inte påverkad 
av kommande information (Pearce & Roley, 1985, s. 7-8).  
 
Studiens resultat visar att nyhetschocker direkt relaterade till penningpolitiken 
påverkar aktiepriset märkbart, likaså visar studien ett svagt belägg på att inflation och 
den reala ekonomiska aktiviteten påverkar aktiepriset (Pearce & Roley 1985, s. 15-
16). Ytterligare en faktor som visade sig spela stor roll i förändringar hos 
aktiepriserna var förväntningarna om framtiden. Vidare menar författarna att de 
ekonomiska nyheter som når marknaden inte resulterar i sin totala effekt förrän dagen 
efter nyheten och har därmed en påverkan på aktiemarknaden.  
 
Samma resultat visade en senare studie som hade för avsikt att undersöka hur 
aktiekurser svarar på penningpolitiska chocker (Thorbecke, 1997, s. 635). Författaren 
undersökte detta då det fanns delade meningar bland ekonomer i USA huruvida 
penningpolitiken är neutral eller inte. Ett flertal politiker och ekonomer menade att 
förändringar i penningpolitiken inte påverkade exempelvis investeringar eller 
arbetslöshet. Vidare menar författaren att dagens aktiepris speglar det förväntade 
värdet av företags framtida kassaflöden och att investerares förväntningar påverkas av 
penningpolitiska nyheter. Resultatet i studien visar att penningpolitiska beslut 
påverkar aktiekursen både innan och efter själva chocken, samt att en sänkning av 
reporäntan bidrar till positiv avkastning hos en majoritet av aktieportföljer 
(Thorbecke, 1997, s. 651). Dessa effekter är framförallt tydliga på kort sikt på grund 
av att en akties volatilitet påverkas mest direkt efter en nyhet för att sedan justeras ju 
längre tid efter nyheten som gått. Ytterligare ett resultat som visades i studien är att de 
penningpolitiska besluten främst påverkar handeln i små och medelstora bolag på 
grund av att investerare vet att en högre reporänta gör det svårare för dessa bolag att 
ta lån, vice versa vid låg ränta.  
 
Då aktiemarknaden är väldigt känslig för förändringar och reagerar snabbt på ny 
information är sambandet mellan penningpolitiken och aktiemarknaden viktig att 
identifiera (Ioannidis & Kontonikas, 2008, s. 34). Huruvida penningpolitiken påverkar 
aktiemarknaden eller inte studerades genom att undersöka dess effekt på 
aktiemarknaden i 13 länder under perioden 1972-2002. Studien har sin utgångspunkt i 
att penningpolitikens mål är makroekonomiska så som inflation, produktion och 
arbetsmarknad men att en förändring av reporäntan påverkar 
transmissionsmekanismens alla delar och får likaså effekt på aktiemarknaden. 
Författarna konstaterar att centralbanker påverkar aktiepriset genom att förändra 
reporäntan (Ioannidis & Kontonikas, 2008, s. 52). I studien har förändringarna 
identifieras med hjälp av finansiell data där antal expansiva och åtstramande 
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penningpolitiska perioder, med hänsyn till hur många månader dessa varade och hur 
aktieutdelningarna var under den expansiva penningpolitiska perioden gentemot den 
åtstramande (Ioannidis & Kontonikas, 2008, s. 43). Resultatet visade att 
penningpolitiska förändringar påverkar aktiemarknaden påtagligt och därmed stödjer 
likaväl begreppet om transmissionsmekanismen via börsen (Ioannidis & Kontonikas, 
2008, s. 33). De länder studien har behandlat är: Belgien, Canada, Finland, Frankrike, 
Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien 
och USA. Dessa länder är medlemsländer i OECD - Organisation for Economic Co-
operation and Development som är en organisation för ekonomiskt samarbete och 
utveckling. Detta för att kunna behandla de områden som påverkar ekonomisk 
utveckling (Regeringskansliet, 2015).  
 

3.3 Penningpolitikens konsekvenser på aktiemarknaden 
 

Genom att studera 15 börsnedgångar i USA under 1900-talet samt dess 
efterverkningar kunde penningpolitikens konsekvenser på aktiemarknaden identifieras 
(Mishkin & White, 2002, s. 6). Studien har sin utgångspunkt i Japans börskrasch 
under tidigt 90-tal som ledde till stagnation i landet. Detta ledde till en viss oro över 
aktiebubblors icke rationella överflödighet i USA 1996. Studien avser att studera 
vilka åtgärder penningpolitiska beslutsfattare bör ta för att förhindra framtida 
börskrascher.  
 
För att visa om börskrascher är associerade med finansiell instabilitet eller inte har 
författarna sett till alla ekonomiska krascher under 1900-talet genom att visa vad som 
händer med reporäntan och real ekonomisk aktivitet. Författarna har använt sig av 
välkända aktieindex där nyckelfaktorer har varit storleken på själva kraschen samt 
under hur lång tid det har tagit för aktien att sjunka. Historisk data har tagits fram 
genom aktieindex från Dow Jones, Standard and Poor’s 500 och NASDAQ. Dow 
Jones innefattar en grupp av 20-30 ledande bolag, medan S&P-500 innefattar ett 
bredare utbud av bolag och NASDAQ representerar mindre och högteknologiska 
bolag. 
 
De stora och accepterade börskrascherna åren 1929 och 1987 är använda som 
riktmärken där båda föll ca 20 % på en dag. Ett fall på 20 % används för att definiera 
en börskrasch (Mishkin & White, 2002, s. 6). En annan parameter förutom själva 
fallet är hur lång tid det tar för aktiekursen att falla. Studien baseras på börsfall som 
sträcker sig maximalt ett år. För att identifiera effekterna på marknaden av kraschen 
har alltså hur lång tid det tagit för aktiekursen att falla samt hur länge själva fallet 
varande tagits hänsyn till. 
 
Oavsett om börskrascher beror på förväntningar av ekonomisk nedgång eller en 
förlust på grund av icke rationella investeringar på börsen, tros det inte finnas något 
samband mellan börskrascher och ekonomisk aktivitet i landet. Huruvida 
penningpolitiken bör reagera på aktiemarknadens förändringar och ta till eventuella 
åtgärder för att minska risken för eventuella bubblor är en högst aktuell fråga i studien 
då penningpolitiska chocker överförs genom transmissionsmekanismen (Mishkin & 
White, 2002, s. 2-3). Den grundläggande slutsatsen som kan dras är att även om en 
eventuell aktiebubbla råder ska penningpolitiska beslutsfattare fokusera på finansiell 
instabilitet och inte på att eventuellt förhindra en börskrasch (Mishkin & White, 2002, 
s. 6).  
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3.4 Effekter av låg reporänta samt eventuell negativ reporänta 
 

Under perioden 1989-2001 pendlade Japans reporänta mellan 8,25 % till strax över 
0,00 %. Med detta som bakgrund undersöktes hur chocker på grund av förändring av 
reporäntan påverkade aktiemarknadens prisutveckling (Honda & Kuroki, 2006, s. 
812). När Bank of Japan valde att förändra räntan delades reaktionerna hos 
investerare in i två grupper: de förväntade och de oförväntade reaktionerna. De 
förväntade reaktionerna var de händelser som skulle ske om reporäntan förändrades 
till precis den räntesats som analytikerna förutspått. De oförväntade reaktionerna 
inträffade om reporäntan förändras med mer eller mindre än vad analytikerna trodde.  
 
Författarna genomförde en kvantitativ studie där de samlade in data och jämförde den 
förväntade utvecklingen och den faktiska utvecklingen. Resultatet visade att när 
reporäntan ändrades till det förväntade var analytikerna mycket bra på att förutspå 
utvecklingen. När reporäntan dock inte förändrade som förväntat resulterade detta i en 
mycket kraftig utveckling på aktiemarknaden. Med 1 % avvikelse på reporäntans 
utveckling resulterade det i ett genomsnitt på 3 % prisutveckling på aktiemarknaden. 
Denna förändring blev allt kraftigare ju lägre räntan var. Sambandet mellan 
reporäntan och prisutvecklingen på aktiemarknaden var tydligt negativt (Honda & 
Kuroki, 2006, s. 836). Vidare menar författarna att Japans deflation kunnat stoppas då 
landets transmissionsmekanism tydligt har fungerat som den ska genom åren. 
Problematiken har varit att Bank of Japan inte varit tillräckligt transparenta i sin 
penningpolitik vilket har orsakat att de penningpolitiska chockerna har skapat en 
oberäknelig förändring på aktiemarknaden (Honda & Kuroki, 2006, s. 837). 
 
Ett varningsfinger höjdes huruvida USA:s centralbank skulle införa negativ reporänta 
efter en lång tids stagnerad ekonomisk tillväxt i landet. Artikeln publicerades i Liberty 
Street Economics som är en del av New York Federal Reserve Systems officiella 
hemsida och användes som underlag när USA:s centralbank skulle fatta sina beslut 
om den framtida räntan inför 2012 (Garbade & McAndrews, 2012). Författarna menar 
att en negativ reporänta skulle medföra en stor variation av nya finansiella 
innovationer som i sin tur kan komma att påverka landets ekonomiska situation mer 
än önskat. Dessa innovationer kommer främst att uppstå i finansiella serviceföretag 
som exempelvis börsmäklare och banker med erbjudande om produkter mot 
aktiemarknaden. Ytterligare ett argument mot negativ ränta är att privatinvesterare 
inte kommer att öka sin konsumtion utan istället endast hålla sina pengar likvida 
istället för att ha dem insatta på ett sparkonto hos banken. Detta kommer leda till att 
staten kommer behöva trycka ytterligare sedlar och mynt för att få igång 
konsumtionen på marknaden. Slutligen kommer en negativ ränta skapa en social och 
individuell oproduktivitet på marknaden vilket i sin tur leder till att nya risker 
kommer att uppstå (Garbade & McAndrews, 2012). 
 

3.5 Finansiella rådgivares roll och funktion  
 

Vad som definierar en finansiell rådgivare och vem som betraktas som en bra 
finansiell rådgivare presenteras i sin studie från 2001. Studiens mål var att hjälpa 
privatinvesterare att skilja mellan en bra finansiella rådgivare från något som 
författarna kallar för taktiker, på engelska benämnt som tacticians. Skillnaden mellan 
dessa två typer är hur finansiella rådgivare förhåller sig till kunden där ena typen ser 
till kundens intressen och agerar utifrån att göra denne så nöjd som möjligt medan en 
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taktiker istället har en säljapproach och tänker på sitt eget och företagets bästa (Medd 
& Matthews, 2001, s. 46).  
 
Eftersom att det i grunden finns en vilja att förvalta och öka finansiella tillgångars 
värde har de finansiella rådgivarnas roll blivit allt viktigare i takt med den växande 
finansmarknaden (The Economist, 2015). Warren Buffett sa en gång “Investera aldrig 
i en marknad eller produkt som du inte förstår dig på” (Forbes, 2014). Detta kan vara 
ett incitament för de finansiella rådgivarna att sprida kunskap om de produkter de 
erbjuder kunderna. Rådgivare förväntas tillgodose kunder med expertis gällande 
framtida investeringar men i många fall har inte de finansiella rådgivarna denna 
expertis utan snarare endast en övergripande kunskap om en produkt eller placering. 
Resultatet av denna, i vissa fall, felaktiga förväntan på rådgivningen kan resultera i att 
kundens missnöje blir högre än normalt (Medd & Matthews, 2001, s. 45-46).   
 
För att minimera risken för missnöjda kunder presenterar författarna sex stycken krav 
finansiell rådgivare bör leva upp till:  
 

1. Klargöra för kunden hur dennes finansiella situation ser ut i dagsläget 
2. Avgöra gällande hur kundens finansiella situation bör se ut i framtiden för att 

uppnå framtida mål  
3. Identifiera problem som kan skapa svårigheter för kundens finansiella 

självständighet 
4. Erbjuda en strukturerad plan som ska passa kundens behov 
5. Implementera de rätta strategierna för att hjälpa kunden att nå dennes mål 
6. Granska och förbättra denna plan genomgående 

 
Genom att följa dessa krav kommer rådgivarna att effektivare koppla samman 
privatinvesterare med finansmarknaden och är därmed skapa en av de viktigaste 
ekonomiska processerna för ett välfungerande samhälle (Medd & Matthews, 2001, s. 
45-46).  
 
De krav Medd & Metthews presenterar vid rådgivning överensstämmer i stor 
utsträckning med Finansinspektionens krav på finansiella rådgivare genom att inneha 
Swedsec licens. Detta med bakgrund att finansiella instrument är komplicerade för 
gemene man och för att konsumenten ska kunna känna sig trygg i sina beslut gällande 
placeringar behöver de kunskap från finansiella rådgivare (Finansinspektionen). 
Enligt Finansinspektionen måste finansiella rådgivare ta hänsyn till kundens 
inställning till risk, kundens erfarenhet gällande placeringar, ekonomiska förhållanden 
och familjesituation i övrigt, samt placeringens syfte. Likaså måste rådgivaren avråda 
konsumenten från att göra placeringar som inte är lämpliga.  
 
Finansiella rådgivare har högt förtroende och generellt sett är kunder mycket 
hängivna då det är komplexa ämnesområden som berörs (Johnson & Grayson, 2005, 
s. 500-502). Johnson & Grayson menar att detta beteende styrs av vårt kognitiva 
förtroende som med andra ord är vårt förtroende eller vilja att förlita oss på 
rådgivarens kunskap. Förtroende ökar då vi själva inte anser oss ha tillräcklig med 
kunskap inom området. Även det så kallade påverkande förtroendet spelar roll som 
innebär en känsla av att rådgivaren bryr sig om och visar känslor för kunden. Att 
kundens påverkande förtroende växer bidrar med att denne känner en ökad trygghet 
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till rådgivaren. I tider då den finansiella marknaden inte uppvisar önskade resultat 
ökar även risken att kunders förtroende till de finansiella rådgivarna skadas.  
 
Vidare menar Johnson & Grayson (2005, s. 505) att faktorer som exempelvis att 
produkten som den finansiella rådgivaren erbjuder ger ett positivt resultat är av större 
vikt för kundens kognitiva förtroende än vad företagets rykte gör. Dock är företagets 
rykte viktigt för kundens påverkande förtroende medan tidigare resultat av köpta 
produkters inte påverkar detta (Johnson & Grayson, 2005, 505-506). Författarna drar 
slutsatsen att kunderna lägger lika stor vikt av det kognitiva förtroendet som det 
påverkande förtroende vilket gör att ett företag och dess anställda utmanas på två 
olika plan (Johnson & Grayson, 2005, s. 505). Johnson och Grayson visar även i sin 
kvantitativa studie att det kognitiva förtroendet hos kunderna och effektiviteten på 
försäljningen hos de finansiella rådgivarna har ett positivt samband (2005, s. 505-
506). Med andra ord så säljer en finansiell rådgivare mer finansiella produkter om 
kunden känner en tilltro till denne, samtidigt ökar en kunds framtida förväntningar när 
en ökad försäljning av produkter sker (Johnson & Grayson, 2005, s. 505-506).   
 

3.6 Privatinvesterares finansiella beteende på aktiemarknaden 
 

Swiss Federal Institute of Technology strävade efter att undersöka vad som påverkar 
en individs risktagande gällande investeringar. Totalt undersöktes hur 289 
privatinvesterare förhåller sig till genomförande av investeringar gällande kunskap 
och känslor. Resultatet visade att privatinvesterares riskbeaktande inte endast härleds 
från risker som är inkluderade i själva köpet av den finansiella produkten, så kallade 
kvantitativa risker så som volatilitet, exponering, potentiell förlust, utan även i stor 
utsträckning av mjuka värden som exempelvis känslor som oroar individen vid ett 
investeringsbeslut, vilket benämns som kvalitativa risker (Sachse et al., 2012, s. 441-
44).  
 
Både de som ses som professionella investerare och de som klassas som 
privatinvesterare tog hänsyn till kvantitativa så väl som kvalitativa risker. Vidare visar 
resultatet att professionella investerare beaktar de kvantitativa riskerna i större 
utsträckning än de privatinvesterarna som i sin tur tar större hänsyn till de kvalitativa 
och känslomässiga delarna. Forskarna i studien menar att en underskattning av de 
kvantitativa riskerna innebär att investeringens reella risk ökar. Privatinvesterare 
tenderar att förbise dessa kvantitativa risker vilket i sin tur resulterar i att 
investeringsbeslutet medför en större risk än vad dessa individer räknat med. Det 
innebär att de finansiella rådgivarna spelar en viktig roll i att informera 
privatinvesterarna om de risker som dessa förbiser (Sachse et al., 2012, s. 444-445).  
 
Den enda aspekten som kan få en privatinvesterare att förstå dessa kvantitativa risker 
är en ökad finansiell kunskap för att göra lyckade investeringar. Vid avsaknad av 
denna kunskap har investeraren mindre kontroll över investeringen och en mindre 
chans till att minska risken i investeringen, det vill säga att exempelvis köpa och sälja 
aktier vid rätt tidpunkt. Även orosmoment och andra känslomässiga faktorer minskar 
när den finansiella kunskapen hos en investerare ökar. Detta innebär att en 
privatinvesterare agerar mer likt en professionell investerare ju mer kunskap denne 
har om ämnesområdet vilket också resulterar i en mindre exponering mot den totala 
risken. En högre kunskap om de kvantitativa riskerna visade också en större 
diversifikation i portföljerna hos spararna. En portfölj med exponering mot olika 
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marknader, olika produkter och olika tidshorisont anses vara det bästa sättet att 
minimera risk. Även tidigare erfarenhet gällande sparande visade sig vara en faktor 
som påverkade risken negativt (Sachse et al., 2012, s. 445-446).  
 
Hur psykologiska och sociala faktorer påverkar beteendet på den finansiella 
marknaden presenterades i en studie där författarna väljer att presentera finanskriser 
och börskrascher som något normalt (Fenzl & Pelzmann, 2012, s. 56). De menar att 
det är det finansiella beteendet som leder till finanskriser och börskrascher när det är 
icke rationellt och utvecklas av ett flockbeteende hos aktörerna på marknaden. Det 
innebär att investerare tenderar att agera som andra investerare utan egentlig relevant 
grund. Flockbeteenden uppstår vanligtvis då individer bedömer situationer som 
osäkra och komplexa. Det är under dessa omständigheter då främst privatinvesterare 
väljer att förlita sig på professionella investerare.  
 
Vidare menar forskarna att även de mest rutinerade investerarna kan börja agera likt 
ett flockbeteende. Som ett exempel visar de på att börskraschen 1987 påverkades i 
stor utsträckning av den eufori som uppstod hos de större aktörerna som kunde 
påverka aktiekurserna mest (Fenzl & Pelzmann, 2012, s. 61-62). Enligt författarna 
skapades även finansbubblan, som ledde till finanskrisen i USA 2008-2009, av eufori 
hos individerna på marknaden. Denna eufori innebar att investerarna inte tog hänsyn 
till de risker som fanns till följd av deras agerande, vilket de i normala fall gör. 
Eftersom att det hade skett nya händelser på marknaden, exempelvis att det var lättare 
att låna pengar för att genomföra investeringar skapades en chockfaktor som 
påverkade marknaden drastiskt. Om det uppstår chocker på den finansiella 
marknaden, oavsett utlösande faktor, som är tillräckligt stora kommer det att påverka 
den ekonomiska processen märkbart. Aktiemarknadens utveckling är en sådan 
process. När det exempelvis uppstår en positiv chock på finansmarknaden kommer 
aktörerna bli mer optimistiska i förhoppning om stora utdelningar. Därför kommer 
större risker tas än vad aktörerna är vana vid och börja investera i mer riskfyllda 
miljöer. Bland annat att belåna sig för att ha möjligheten att genomföra önskade 
investeringar. Det uppstår alltså en trend och nya aktörer kommer på marknaden som 
inte är riskmedvetna.  
 
Det som gör att dessa individer agerar likt en flock benämner författarna som social 
smitta, på engelska benämnt som social contagion (Fenzl & Pelzmann, 2012, s. 65). 
Den sociala smittan kan definieras som spridningen av sociala och psykologisk 
påverkan som kommer från direkt eller indirekt kontakt med andra människor och 
miljöer. Kraften av denna faktor beror på hur mottaglig personerna i fråga är samt hur 
relationen mellan de olika informationskällorna ser ut. Författarna beskriver individer 
med mindre kunskap om ett område som mer mottagliga för ny information som 
dessa individer agerar efter. Även kunskapsförhållandet mellan individerna spelar stor 
roll. En person med mindre kunskap väljer i de flesta fallen att följa de som innehar 
expertis inom området, oavsett tidigare relation. 
 
Fenzl & Pelzmann (2012, s. 66) förklarar fortsättningsvis att individers agerande på 
den finansiella marknaden är så djupt rotade i det mänskliga beteendet att det är svårt 
att ha förståelse för. Aktörerna själva är ofta omedvetna om de sociala och 
psykologiska processerna som påverkar deras beteende vilket per individ inte har 
någon effekt på marknaden. När dessa processer resulterar i en kollektiv påverkan 
kommer det dock ha en verkan på händelserna i den finansiella marknaden. 
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Som nämndes inledningsvis chockades många ekonomer av Riksbankens besked om 
negativ ränta. En studie som baseras på att många människor tenderar att överreagera 
på oväntade och dramatiska ekonomiska nyheter avsåg att studera huruvida ett sådant 
beteende påverkar aktiekurserna (Werner & Thaler, 1985, s. 793). Data insamlades 
från Center for Research in Security Prices (CRSP) som är ett amerikanskt institut 
som har för avsikt att tillhandahålla forskningskvalitativ data som investerare förlitar 
sig på för att jämföra avkastning mellan olika tillgångsslag (CRSP, 2015). Studien 
visade att det föreligger ett positivt samband mellan ekonomiska nyheter och 
påverkan på aktiepriserna.  
 
Ytterligare en studie från Schweiz gjord av två forskare verksamma på Swiss Finance 
Institute visar att investerare brottas med en icke-effektiv marknad och är därför 
kraftig exponerad mot en systematisk risk (Hugonnier & Morellec, 2007, s. 1-2). Den 
systematiska risken innebär att värdet på en investering över tid kommer att förändras, 
antingen positivt eller negativt. Då marknaden är oförutsägbar betyder detta att 
investerare exponeras mot risker som inte hade existerat som marknaden var effektiv, 
exempelvis transaktionskostnader eller kraftiga förändringar i priser på produkter. 
Hade marknaden varit effektiv hade detta inneburit att prisutvecklingen på en tillgång 
hade speglat all tillgänglig information, likt den effektiva marknadshypotesen. På 
grund av dessa risker kommer privatinvesterare att vänta med att investera sina 
pengar innan denne känner sig säker på att den framtida avkastningen är högre än 
dagsvärdet. Detta innebär att de känslomässiga faktorerna spelar en betydande roll när 
en investering genomförs.  
 

3.6 Sammanfattning och diskussion av teorier  
 

• Penningpolitiska beslut påverkar aktiemarknaden via 
transmissionsmekanismen 

• Finansiella rådgivare spelar en viktig roll i den ekonomiska processen genom 
att förmedla kunskap 

• Privatinvesterare tenderar att fokusera på kvalitativa risker 
• Med ökad finansiell kunskap minskar både kvantitativa och kvalitativa risker 

hos privatinvesterare 
• Eufori och överoptimism skapar ett icke-rationellt beteende på 

aktiemarknaden  
 
Artiklarna kompletterar varandra genom att förklara hur aktiemarknaden påverkas av 
penningpolitiska, sociala och psykologiska faktorer samt finansiella rådgivarens roll. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att teorierna menar att penningpolitiska beslut 
och nyheter påverkar utvecklingen på aktiemarknaden och att detta medför vissa 
risker. Dessa nyheter påverkar privatinvesterares agerande på aktiemarknaden och 
reaktionerna av dessa nyheter kan resultera i en överoptimism vid investeringsbeslut. 
Detta kan leda till att privatinvesterare tar en högre risk vid en kraftig sänkning av 
reporäntan, en risk som inte tagits innan sänkningen.  
 
Som teorierna visar, påverkar räntejusteringar aktiemarknaden. Den så kallade 
kreditkanalen i transmissionsmekanismen kan kopplas samman med beteenden på 
aktiemarknaden. Individer tenderar att överreagera på finansiella nyheter vilket ökar 
trycket i kreditkanalen i den mening att investerarna har en högre förväntan på 
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framtida vinster och utdelningar vid låg ränta. Denna förväntan för oss tillbaka till 
räntekanalen i transmissionsmekanismen som menar att en ökad förväntan också 
bidrar till ökade investeringar.  
 
En låg räntan bör alltså resultera i ett ökat incitamenten för individer att investera på 
aktiemarknaden i större utsträckning än tidigare då företag kommer ha möjligheten att 
belåna sig till lägre räntekostnader. De diskonterade aktiepriserna bör därför stiga 
vilket resulterar i en stigande börs. Att anse att aktiemarknaden är undervärderad 
kräver en kvantitativ kunskap hos investeraren vilket innebär att de som först och 
främst skapar det nya inflödet av kapital på aktiemarknaden är investerare med 
tidigare erfarenhet och kunskap. Vid en negativ räntemiljö kommer situationen 
förmodligen vara mycket komplex för privatinvesterare. De kan nu inte längre få 
någon avkastning på sina sparkonton och måste därmed omplacera sina investeringar.  
 
Vid komplexa situationer vänder sig privatinvesterare oftare till finansiella rådgivare 
för att införskaffa finansiell kunskap. Eftersom att den finansiella rådgivaren har som 
uppgift att implementera de rätta strategierna för att nå kundens önskan innebär det att 
finansiella rådgivarna måste vara väl informerade om aktiemarknadens utveckling. 
Under de perioder som är komplexa för privatinvesterarna menar teorierna att dessa 
individer också kommer att följa de professionella investerarna. Det kommer innebära 
att fler investerares sparportföljer kommer att innehålla en större andel aktier, som i 
sin tur kommer ge skjuts för den tilltagande börstrenden. Då aktiepriserna stiger 
ytterligare och fler individer är aktiva på aktiemarknaden kommer det enligt teorierna 
skapa ett flockbeteende. På grund av detta flockbeteende kommer vi med stor 
sannolikhet få ett nytt tillstånd på marknaden. Vad vi då kan förmoda är att de 
diskonterade priserna på aktierna tillslut kommer att vara övervärderade eftersom att 
de nya investeringarna sker utan riskbeaktning.  
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4. PRAKTISK METOD  

 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva detaljerat hur vi har gått tillväga för att samla 
in empiri för att besvara vår problemformulering och uppfylla studiens syfte.  

 
 
4.1 Forskningsdesign  
 

Valet av forskningsdesign kommer att påverka taktiska ställningstagande som berör 
hur vi konkret ska utföra forskningen och analysera den data denna leder fram till 
enligt Bryman & Bell (2011, s. 61). Denna är vald för att på bästa möjliga sätt svara 
på vår problemformulering. Då studien avser att få en ökad förståelse för 
riskbeteenden och den mening dessa har i de specifika kontexter de är en del utav har 
insamling av data använts genom kvalitativa intervjuer. Semistrukturerad intervju 
möjliggör stor frihet för intervjupersonerna att utforma svaren på sitt eget sätt och gör 
intervjuprocessen mer flexibel (Bryman & Bell, 2011, s. 475-476). För oss som 
intervjuare har det möjliggjort att följdfrågor som inte ingår i intervjumallen kan 
ställas beroende på respondentens svar, samt variera ordningsföljden på frågorna. Det 
är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om 
vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. Intresset är riktat mot 
respondentens ståndpunkter, medan strukturerade intervjuer speglar forskarens 
intressen (Bryman, 2011, s. 413). 
 

4.2 Utformning av intervjuguide   
 

Utifrån vår teoretiska referensram och för att få svar på vår problemformulering har 
tre intervjuteman identifierades som vi vill beröra:  
 

• att vara finansiell rådgivare med en negativ reporänta 
• huruvida finansiella rådgivare upplever ett ändrat riskbeteende bland 

privatinvesterare 
• finansiella rådgivares syn på aktiemarknaden och reporäntans framtid 

 
Dessa teman har därmed lett till en semistrukturerad intervjumall med totalt 21 
huvudfrågor med fyra underfrågor (se Appendix 1). Inledningsvis bestod 
intervjumallen av frågor gällande bakgrundsinformation om respondenten. Detta är av 
värde för att kunna sätta intervjuobjektens svar i ett sammanhang enligt Bryman 
(2011, s. 420). Intervjun inleddes med att fråga respondenten hur en typisk arbetsdag 
ser ut för tillfället. Detta är av stor vikt då Trost (2012, s. 84) menar att det finns en 
risk att genom opassande eller störande inledningsfrågor inte lyckas skapa ett 
förtroende till respondenten. Likaså för att respondenten ska känna sig trygg att kunna 
svara fritt och mer djupgående på de mer komplexa frågeställningarna.  
 
Anledning till frågorna rörande finansiella rådgivares syn på aktiemarknaden samt 
reporäntans framtid är av intresse då dessa åsikter kan påverka de finansiella råd som 
ges till privatinvesterare. Vi anser oss vara ute i ett tidigt stadie då ämnet är högst 
aktuellt. Detta kan innebära att respondenterna i fråga inte har hunnit reflektera över 
samtliga aspekter gällande konsekvenserna av en negativ reporänta. Detta är trots allt 
även till vår fördel då vi får ta del av svar som grundar sig i ny information. Risken att 
respondenterna har glömt känslor eller åsikter är därför av liten risk.  
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4.4 Datainsamling 
 

Data har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer. Genomgående under 
intervjuprocessen har vi ständigt tagit hänsyn till kriterierna för en framgångsrik 
intervjuare genom att vara insatt inom området samt strukturerad och tydlig i 
frågeställningarna (Bryman & Bell, 2011, s. 485). Innan intervjuguiden användes 
godkändes den av vår handledare för att säkerställa att frågorna svarar på vår 
problemformulering och är i enighet med vår teoretiska referensram. 
 
Ungefär en vecka innan intervjun skulle äga rum skickades information ut via e-post 
till samtliga respondenter. Detta för att informera vilka ämnen som skulle behandlas 
för att respondenten skulle ha möjlighet att eventuellt kunna reflektera över det som 
skulle efterfrågas. Detta ökar chanserna att få mer avancerade svar. Likaså framgick 
studiens syfte samt beräknelig tidsåtgång för att försäkra oss om att vi skulle kunna 
slutföra intervjun på utsatt tid.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes med respondentens fysiska närvaro under dess 
arbetstid i ett lugnt och avskilt rum på deras bankkontor. Detta kan ha bidragit till att 
de kände sig mer bekväma och avslappnade menar Bryman & Bell (2011, s. 486). 
Alla intervjuer spelades in för att bibehålla fokus på respondentens svar och för att 
kunna ställa lämpliga följdfrågor beroende på respondentens svar. Att intervjun 
spelades in möjliggör även att intervjupersonernas svar kan fångas i deras egna 
ordalag och underlättar en noggrannare analys (Bryman, 2011, s. 420 & 428).  
 
Då samtliga respondenter befann sig i liknande miljöer och fått och samma typer av 
frågor anser vi att våra intervjuer innehar viss grad av standardisering. Med 
standardisering menas den grad som intervjuerna till olika respondenter följer samma 
frågor och finner sig i samma situation (Trost, 2010, s. 39). En låg grad av 
standardisering innebär att intervjuaren bland annat tar frågorna i den ordningen som 
passar, att följdfrågorna formuleras av tidigare svar samt att respondenten får styra 
intervjun. Eftersom att vår intervju kommer att följa det semistrukturerade 
tillvägagångssättet innebär detta att vi ändå kommer att ha en lägre grad av 
standardisering. 
 

4.5 Access och val av respondenter  
 

Genom att kontakta storbankernas kontor för att presentera studiens syfte fick vi 
kontakt med lämpliga respondenter som arbetar på storbankerna i Sverige. Denna typ 
av tillvägagångssätt vid urvalsprocessen kallas målinriktat urval. Detta innebär att 
forskarna gör sitt urval utifrån vilka personer som är relevanta för studiens 
problemformulering (Bryman, 2011, s. 434). Eftersom att alla intervjuer ägde rum i 
Umeå med omnejd innebär det också en viss typ av bekvämlighetsurval. Vid ett 
bekvämlighetsurval väljer forskarna att använda sig av respondenter som finns nära 
till hands för att lättare införskaffa empiriskt material (Bryman, 2011, s. 194).  
 
Med ett geografiskt avstånd om 40 kilometer tordes resultatet ge en bättre spridning 
och olika typer av kunders riskbeteende fångas upp. Med tanke på att ett varierat 
riskbeteende skulle kunna skiljas grafiskt. Likaså har vi säkerställt att ingen av 
intervjuobjekten arbetar på samma kontor som någon annan medverkande. Detta 
bidrar sannolikt till ett mer berikat resultat.  
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Ambitionen var att få två respondenter från respektive storbank, vilket skulle innebära 
totalt åtta respondenter. Då två av storbankerna endast kunde erbjuda en respondent 
vardera på grund av tidsbrist blev det totala urvalet sex finansiella rådgivare. Då vi 
hade en respondent från varje storbank ansåg vi trots detta att studien var 
genomförbar och att vi skulle erhålla den empiri som krävdes för att besvara vår 
problemformulering.  
 
Samtliga respondenter arbetar heltid, och därmed dagligen med privatrådgivning, på 
en av Sveriges storbanker och innebar SwedSec-licens som Finansinspektionen kräver 
för att kunna ge finansiella råd. Vid urvalet av intervjurespondenterna har inte någon 
större vikt lagts vid hur länge de har arbetat med privatrådgivning. Detta då vi anser 
det inte finns någon anledning till att ifrågasätta den kunskap finansiella rådgivare 
besitter för att kunna ge finansiella råd. Vi förlitar oss därmed på både deras innehav 
av SwedSec-licens och att rekryteringen är väl gjord av respektive arbetsgivare.  
 

4.6 Databearbetning  
 

Efter djupintervjuerna transkriberades inspelningarna omgående. Totalt 
transkriberades 289 minuter inspelat material för att sedan granskas och tolkas. 
Empirin presenteras genom tre teman som följer intervjumallen. I intervjusvaren 
söktes främst likheter och skillnader mellan respondenternas åsikter men även vad 
respondenterna i fråga lyfte fram i deras upplevelser. Aktsamhet har vidtagits för att 
helheten inte ska gå förlorad. Genom att intervjuerna och bearbetning av dessa gick 
till på ett etiskt och ärligt sätt kan vi med säkerhet påstå att de åsikter som 
framkommer i denna studie är autentiska, inte snedvridna eller tagna ur sin kontext.  
 
Då vi framför den insamlade empirin har respondenterna döpts efter vår egen 
upplevelse av intervjutillfället med den finansiella rådgivaren. Detta för att göra 
texten mer levande och underlätta för läsaren att koppla till vilken respondent som 
sagt vad inom ämnesområdet. Likaså för att hålla respondenterna könsneutrala och 
uppfylla anonymitetskravet. Dock har vi använt oss av han och hon för att göra texten 
mer flytande för läsaren, men understryker att den framförda empirin är könsneutral. I 
Tabell 1 visas en sammanfattning av våra intervjuobjekts särskiljande karaktäristiska, 
vart intervjun ägde rum, tidsåtgång samt vår uppfattning om stämningen under 
intervjun.  
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Befattning & 
arbetslivserfarenhet 

Kallelsenamn i 
studien 

Datum & 
tidslängd 

Intervjuplats Stämning 

Företagsrådgivare sedan 
2002 
Tidigare regionchef för 
kapitalförvaltning 

“Den Bestämde”  21/4 - 2015 
54 minuter 

Avskilt rum på 
banken 

Professionell 

Privatrådgivare sedan 
2008 

“Den 
Samarbetsvillige”  

21/4 - 2015 
48 minuter 

Avskilt rum på 
banken 

Avslappnad 

Privatrådgivare sedan 
2006 
Tillfällig kontorschef 

“Den Pedagogiska”  5/5 - 2015 
43 minuter 

Avskilt rum på 
banken 

Saklig 

Privatrådgivare sedan 
1998 

“Den Öppna”  4/5 - 2015 
45 minuter 

Avskilt rum på 
banken 

Energisk 

Kontorschef 
sedan 2004 

“Den Övertygande” 27/4-2015 
47 minuter 

Avskilt rum på 
banken 

Professionell 

Privatrådgivare sedan 
2010 

“Den Tydliga”  22/4-2015 
52 minuter 

Avskilt rum på 
banken 

Saklig 

Tabell 1. Summering av våra respondenter & intervjutillfällen  
 

4.7 Etiska aspekter  
 

Så väl innan, under och efter intervjun har respondenterna rätt till sin integritet och sin 
egen värdighet (Trost, 2010, s. 123). Därför har stor vikt lagts vid de etiska aspekterna 
vid genomförandet av studien. Följande krav bör uppfyllas för ett säkerställa att en 
studies etiska regler uppfylls: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Bryman & Bell (2011, s. 137). 
 
Informationskravet syftar till att de berörda personerna ska delges så mycket 
information som möjligt om undersökningens syfte och information om vilka moment 
som ingår i undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Detta krav uppfylldes 
genom att skicka ut e-post där studiens syfte framgick och varför vi valt att studera 
valt ämnesområde. Innan själva intervjuns start frågades om respondenten hade 
ytterligare frågor där vi i vissa fall upprepade studiens syfte för att säkerställa att det 
inte fanns några oklarheter.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna känner till att deras deltagande är 
frivilligt och att de när som helst avbryta intervjun (Bryman & Bell, 2011, s. 137). 
Detta krav har uppfyllts genom att ge så mycket information som möjligt om studiens 
syfte att respondenten ska kunna ge sitt samtycke eller neka till att medverka. 
Respondenten informerades även om att denne kan avbryta intervjun när som helst 
oavsett anledning och behöver inte svara på frågor de anser inte vara lämpliga.  
 
Konfidentialitetskravet innefattar att hålla personuppgifter och andra uppgifter om 
respondenterna under största möjliga anonyma där obehöriga inte får tillträde till 
dessa (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Detta uppfylls genom att hålla respondenterna 
helt anonyma, och likaledes arbetsplatsen de jobbar på.  
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Nyttjandekravet innebär att forskaren inte ska använda den personliga informationen 
om respondenterna i felaktiga syften (Bryman & Bell, 2011, s. 137). All personlig 
information om respondenterna kommer enbart att användas för att genomföra denna 
studie och kommer under inga omständigheter att tillges en tredje part.  
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5. EMPIRI 
 

Detta kapitel avser att presentera den empiri som har samlats in för att besvara vår 
problemformulering. Kapitlet är indelat i tre huvudområden som följer vår 
intervjuguide och förklaras inledningsvis nedan.  

 
 
För att kunna tolka vår empiri och kunna sammankoppla denna med vår teoretiska 
referensram har tre huvudområden identifierats; hur det är att vara finansiell rådgivare 
med negativ reporänta, huruvida dessa upplever ett ändrat riskbeteende bland 
privatinvesterare samt deras syn på aktiemarknaden och reporäntans framtid. Det 
första för att förstå de finansiella rådgivares situation för att kunna sätta hur deras 
arbete har påverkats i relation till det som händer på den finansiella marknaden. Det 
andra området för att kunna besvara vår problemformulering huruvida dessa upplever 
ett ändrat riskbeteende eller inte bland privatinvesterare. Det tredje området gällande 
deras syn på aktiemarknaden och reporäntans framtid då det kan ha en inverkan på de 
råd som ges och förklara ytterligare vilka konsekvenser ett ändrat riskbeteendet kan 
leda till. 
 

5.1 Att vara finansiell rådgivare med negativ reporänta  
 

Det som tidigt kan konstateras utifrån den insamlade empirin är att samtliga 
finansiella rådgivare anser att en negativ reporänta skapar ohälsosamma beteenden 
och en osund ekonomisk marknad. Nedan framgår ett urval av citat som är uttalade 
bland våra respondenter angående deras upplevelse av den unika ekonomiska 
situation Sverige befinner sig i.  
 

“Det är ett sjukdomstillstånd för Sverige!” 
- Den Pedagogiska  

 
”Finansmarknaden är inte byggd för negativ ränta.” 

- Den Tydliga 
 
“Det är kris och inget annat med negativ ränta.” 

- Den Samarbetsvillige 
 

“Det är en sjuk marknad!” 
- Den Öppna 

 

Dessa fyra citat speglar även tron om att aktiemarknaden har tagit fart på grund av 
den negativa reporäntan. I vilken utsträckning de finansiella rådgivares arbete har 
påverkats av en negativ reporänta skiljer sig åt mellan respondenterna. Den 
Övertygande anser att den traditionella förvaltaren är schizofren i dagsläget och 
menar att vi är i ett tillstånd som gör att verkligheten uppfattas annorlunda vilket i sin 
tur medför att rådgivare får jobba på ett annat sätt än det traditionella i denna 
räntemiljö. Samtliga rådgivare menar att deras arbete har påverkats i den betydelse att 
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kunderna ställer andra frågor än tidigare och de därmed måste kommunicera ut vad 
som sker på den svenska ekonomiska marknaden. 
 

Respondent Den 
Bestämde 

Den 
Samarbetsvillige  

Den 
Pedagogiska  

Den 
Öppna  

Den 
Övertygande  

Den  
Tydliga  

Upplever att 
sitt arbete 
påverkats av 
negativ 
reporänta 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 2. Översikt över finansiella rådgivares upplevelse av påverkat arbete  
 

Fyra av sex rådgivare upplever att det aktuella ränteläget har medfört en ökad 
arbetsbörda då fler kunder vill ha, och behöver, rådgivning vid just kapitalförvaltning. 
Enligt dessa respondenter beror den ökade arbetsbördan även på att ett ökat antal 
oroliga kunder behöver en förklaring på vad som sker inom svensk ekonomi. 
Frågorna handlar framförallt om den icke existerande inlåningsräntan och oron 
gällande redan placerat kapital och hur det påverkas av ränteläget. Trots att kunderna 
uppvisar denna oro upplever samtliga rådgivare att kunderna är förstående gällande 
den obefintliga inlåningsräntan på deras sparkonton i banken. Rådgivarna har 
förklarat att då räntan på lån är så låg som den är i dagsläget, är det orimligt att ha en 
positiv inlåningsränta.  
 
Den Samarbetsvillige och Den Pedagogiska upplever däremot inget ökat kundtryck av 
den negativa reporäntan. Den Pedagogiska menar att vägleda kunder och besvara 
deras frågor är en betydande del i hennes yrke. Hon upplever likaväl att kundtrycket 
går i cykler med bakgrund för vilken årstid det är. Exempelvis är det mycket på 
kreditsidan innan sommaren då många är intresserade av att köpa bostad eller 
lantställe. Den Samarbetsvillige ringer istället upp sina kunder som har ett 
kapitalöverskott placerat på ett konto utan ränta och informerar om räntesituationen. 
Vidare säger han att arbetet kan ha ökat en aning men att detta beror på honom själv 
och inte på att kunderna aktivt kontaktar honom. Den Pedagogiska menar att 
kundmötena ser annorlunda ut än tidigare. I dagsläget måste hon vara mer noggrann 
när hon förklarar investeringsstrategier samt vad den negativa reporäntan innebär i 
praktiken. Denna tydlighet gäller främst mot den yngre generationen då dessa inte har 
samma erfarenhet gällande investeringar och behöver därmed motta ytterligare 
kunskap om risker i dagsläget. Likaså är de inte vana vid höga räntor så som den äldre 
generationen. Därför är det ännu mer väsentligt att lyfta fram ett möjligt scenario med 
en högre reporänta vid rådgivning med den yngre generationen.  
 
  



! 29!

 
Respondent Den 

Bestämde 
Den 
Samarbetsvillige  

Den 
Pedagogiska  

Den 
Öppna  

Den 
Övertygande  

Den 
Tydliga 

Upplever ett 
ökat 
kundtryck 
gällande 
placeringar 

Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Tabell 3.  Översikt över finansiella rådgivare upplevelse av ett ökat kundtryck.   
 

Oberoende av negativ eller positiv reporänta tar samtliga finansiella rådgivare hänsyn 
till följande faktorer vid placeringsrådgivning: 
 

• Tidshorisont 
• Riskbenägenhet 
• Erfarenhet & kunskap 
• Kundens ekonomiska situation  

 
Fyra av sex rådgivare är mycket specifika med att det är viktigt att sätta kundens 
förväntningar på avkastning på rätt nivå i dagens ränteläge för att inte göra kunden 
besviken. Den Bestämde försöker ständigt få kunderna att inse att de inte kan förvänta 
sig lika hög avkastning som tidigare. Han ger heller inte rådet att de ska omplacera 
sina pengar om det är på kort sikt som kapitalet ska användas. 
 
I grund och botten är en bra behovsanalys det viktigaste vid rådgivning menar Den 
Tydliga. Det är när denna brister som gör att bankerna får missnöjda kunder. Risken 
finns även att rådgivarna erbjuder kunden en placering med för låg risk på grund av 
alla restriktioner som finns. Samtidigt vet vi inte om aktiemarknaden kommer att 
fortsätta gå så starkt som den gör nu avslutar hon. Den Öppna menar istället att hon 
kan mötas av missnöje bland kunderna om de finansiella rådgivarna missat en 
börsuppgång och kunden därmed går miste om avkastning.  
 
Huruvida rekommendationerna har ändrats överlag är det svårt att få ett explicit svar 
på. Detta med tanke på att varje kunds ekonomiska situation är unik och har olika 
preferenser angående risktagande. Men vid önskan om avkastning är samtliga 
respondenter överens om att kapitalet måste exponeras mot högre risk och kundens 
risktagande därmed måste ökas. Den Övertygande är den finansiella rådgivaren som 
uttryckt mest påtagligt att han har ändrat sina rekommendationer vid placeringar av 
kapital. Han menar att risknivån varit tvungen att justeras upp då privatinvesterare 
fortsatt vill ha hög avkastning och om kundens ekonomi klarar av det är det givetvis 
ett alternativ.  
 
Samtliga finansiella rådgivare säger att det kommit några nya finansiella innovationer 
sedan reporäntesänkningen men att dessa nya verktyg främst riktar sig mot de med 
mest kunskap inom aktiemarknaden. För gemene man är detta inget att spekulera i då 
avtalen ofta är allt för komplexa samt att det innebär en betydligt högre aktivitet i sitt 
sparande. Den Öppna informerar om att de har varit tvungna att skriva om vissa avtal 
på grund av den låga räntan, detta gäller främst avkastningskrav och liknande. De 
stora bolagen måste också ändra sin policy för att anamma en avkastning som speglar 
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det reella läget. Alla rådgivare har också lagt märke till att de som köper AAA-
obligationer är endast de som är tvungna enligt lag, detta påverkar dock inte heller 
kapitalmarknaden märkvärt. Den Öppna tror att produkten om flexibel ränta kom som 
ett svar på den negativa reporäntan.  
 

5.2 Huruvida finansiella rådgivare upplever ett ändrat riskbeteende  
 
 
“Vi lever i ett penningpolitiskt experiment som världen tidigare aldrig skådat. Krafter 
släpps loss som gör det svårt för investerare att hitta avkastning idag.“ 

- Den Övertygande  
 

Som tidigare nämnt är samtliga finansiella rådgivare är överens om att kunderna 
måste sänka sina avkastningskrav i rådande ränteläge. Huruvida detta har inneburit ett 
ändrat riskbeteendet bland kunderna eller inte finns det dock delade meningar om. 
Fyra av våra respondenter upplever ett ändrat riskbeteende. Detta då fler personer än 
tidigare väljer att ha en större andel aktier i sina portföljer. Dessa fyra menar att det 
inte är så konstigt då blickarna vänds mot börsen till en följd av den negativa 
reporäntan. Den Samarbetsvillige menar att detta beteende är självklart då investerare 
har en tendens att dra sig mot högre risk och investera i produkter de inte förstår sig 
på med förhoppning om att komplexa produkter ska ge mer avkastning.  
 
Den Övertygande är den rådgivare som märkbart upplever ett ökat risktagande bland 
sina kunder. Han menar att risknivån har justerats i stor utsträckning sedan 
räntesänkningen. Vidare säger han: ”Vissa kunder ligger på en för låg risknivå och då 
vi sett positivt på aktiemarknaden har vi valt att presentera ett förslag gällande en 
större exponering mot just aktier för kunden”. Han tillägger att det givetvis inte är ett 
råd att till 100 % exponera sin portfölj mot aktier, men att kunden bör öka 
aktieinnehavet för att få någon slags avkastning på kapitalet i rådande ränteläge. På 
grund av denna situation kontaktar Den Öppna aktivt kunder med mycket räntefonder 
för att informera de att det kanske vore ett alternativ att flytta sitt kapital för att erhålla 
avkastning. I och med detta upplever hon att kunder är villiga att ta en högre risk.  
 
Den Samarbetsvillige berättar att många kunder vänder sig till honom med 
argumentet som tar oss tillbaka i tiden “förut var det några procent i alla fall” på ett 
sparkonto. Den Tydliga ser ett påtagligt ökat riskbeteende bland kunderna och 
berättar: “En kund som nöjt sig med 3 % på ett sparkonto i banken kanske inte hade 
gått ut i marknaden men är nu villig att ta risken just med tanke på bristen på 
alternativ som ger avkastning”. Detta gäller för kunder som inte nöjer sig med 0 % i 
avkastning på ett sparkonto. Detta väcker uppmärksamhet för alternativa, mer 
riskfyllda, placeringar och att vi måste vara försiktiga, speciellt vid placering på en 
mindre tidshorisont. Den avgörande faktorn om vilken risk kunden är villig att ta är 
slutligen kundens psyke. Om kunden klarar av att se en nedgång och ändå sova gott 
om natten är detta ett alternativ, fortsätter hon. Det är oftast de kunder som inte har 
det psyke som krävs för att hantera en nedgång som hör av sig och uttrycker oro och 
ibland missnöje. Detta trots att de blivit informerade vid rådgivningen om att det kan 
gå både upp och ned, men att det är naturligt och inget att oro sig för då placeringen är 
långsiktig.  
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“Det är klart att den någorlunda sansade personen undrar vad det är för värld vi 
lever i och att man bör vara försiktig. “ 

- Den Tydliga 
 

Många kunder vill ju bara se en uppgång och erhålla avkastning till ingen risk, vilket 
så klart är ett naturligt finansiellt beteende hos människan, menar Den Pedagogiska. 
Dessa personer gynnas inte av dagens låga räntor och påpekar att dessa inte heller har 
ändrat sina placeringar då de inte känner sig bekväma med risk. De väljer istället att 
acceptera dagens ränteläge. Hon är därmed en av de två rådgivarna som inte upplever 
ett ändrat riskbeteende bland privatinvesterare. Den andra är Den Bestämde som 
menar att kunskapsnivån hos privatinvesterare är låg där gemene man istället behöver 
mycket hjälp med att överhuvudtaget komma igång med sitt sparande. I detta 
avseende uttrycker Den Öppna en viss oro då de kunder som faktiskt har ett aktivt 
sparande inte blir premierade i dagens ränteläge vilket i vissa fall leder till att dessa 
kunder exponerar sig mot mer riskfyllda placeringar, vilket de inte hade gjort i 
”normalfallet”.  
 
Den Pedagogiska och Den Bestämde är de finansiella rådgivare som alltså inte 
upplever ett ändrat riskbeteende bland sina kunder. Dessa två rådgivare är eniga om 
att kunder som vänder sig till bankkontoret för att de vill erhålla avkastning i de flesta 
fall förstår hur dagsläget ser ut och flyttar därför inte sina placeringar. Men Den 
Bestämde påpekar: ”Visserligen är det alltid vissa kunder som känner att de vill hoppa 
på tåget när aktiemarknaden har en stark utveckling men denna trend såg vi även 
2000 och 2007 vilket inte berodde på en låg ränta”. Han utvecklar detta med att 
förklara att om räntan inte var så låg så hade rådgivarna förmodligen inte ”dragit i 
handbromsen” lika kraftigt. De som tar mer risk i dagsläget är inte de 
privatinvesterare som handlar på aktiemarknaden utan snarare de som handlar i 
räntebärande produkter, avslutar Den Bestämde. Även om han inte ser något ändrat 
riskbeteende i dagsläget tror han att en stark börs även får med sig den störste 
pessimisten. Vidare fortsätter han med att förklara att det inte är riskbeteendet i sig 
som har ändrats utan att det snarare är ”drawdown-risken” som justerats. Detta 
innebär att investerare tidigare har fokuserat på att ha stabila högavkastande aktier 
medan investerare i dagsläget fokuserar på att minska den procentuella förlusten från 
en akties högsta till dess lägsta värde. 
 

Respondent Den 
Bestämde 

Den 
Samarbetsvillige  

Den 
Pedagogiska  

Den 
Öppna  

Den 
Övertygande  

Den  
Tydliga  

Upplever ett 
ökat 
riskbeteende 
bland 
kunderna 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Tabell 4. Översikt över finansiella rådgivare upplevelse av ett ökat riskbeteende.   
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Vid en placering är grunddelen för att reglera risk aktiebenet, det vill säga hur stor 
andel procent av placerat kapital som består av aktier. Detta ska ses över mest i 
dagsläget, menar Den Bestämde. Det första kvartalet brukar alltid gå bra för bolagen 
och vi på banken har inte någon förhållandevis stor övervikt av aktier i våra portföljer 
just nu. På långsiktig horisont bör privatinvesterare placera sina besparingar i globala 
fonder eftersom att privatinvesteraren får en större riskspridning. Vi erbjuder också 
mycket blandfonder för att öka riskspridningen. Samtidigt påpekar han återigen att 
gemene man inte sparar stora summor pengar och att vi måste upp på Private Banking 
nivå för att se att investeraren i fråga tar stora egna beslut. Det viktiga för 
privatpersoner är snarare att komma igång med sitt sparande. 
 
Samtliga rådgivare nämner vikten i att månadsspara för att sprida riskerna och att de 
flesta kunder är långsiktiga i sitt sparande. Den Öppna tillägger vid ett flertal gånger 
under intervjun hur viktigt hon tycker detta är. Detta då riskerna sprids då man köper 
vid olika kurser och får delta i både toppar och dalar. Vid en hög kunskapsnivå kan 
kunden exponeras mot mer invecklade fonder, och en högre risk kan därmed tas då 
kunden själv har koll och kan göra de justeringar som måste göras vid förändringar i 
det ekonomiska läget informerar Den Pedagogiska. Om investeraren inte bevakar sina 
placeringar regelbundet görs inte de justeringar som krävs och kan medföra en förlust 
av kapital, avslutar hon.  
 

“Jag är positiv mot aktiemarknaden men det är ju lite i brist på annat”  
- Den Pedagogiska  

 

Då det inte finns några alternativ att erhålla avkastning i riskfria placeringar menar 
Den Övertygande att de finansiella rådgivarna kan vara en faktor bakom 
aktiemarknadens senaste utveckling. Alternativen som finns idag innebär att kundens 
risktagande måste ökas och menar att dessa resonemang kommer fram vid rådgivning 
och skjuter därmed upp priserna på Stockholmsbörsen bland annat. “Att det finns 
många köpare på börsen driver aktiekurser bara det”. Likaså tror Den Öppna på att 
den kraftigt stigande börsen beror på ett flockbeteende. De fyra rådgivarna som ser ett 
ökat riskbeteende förespråkar även att det börjar bli dags för kunder att ta hem vinster 
med tanke på börsens senaste uppgång och den osäkerhet som råder gällande detta. 
Den Öppna informerar däremot om det finns kunder som innehar ett stort innehav av 
aktier i stora sunda bolag endast för utdelningen.  
 
Samtliga finansiella rådgivare är överens om att det i slutändan alltid är kunden som 
måste fatta beslutet kring vart pengarna ska placeras. Deras uppgift är snarare att 
fungera som ett bollplank då kunden känner sig osäker och har frågor. Den 
Samarbetsvillige vill att hans råd ska bli ifrågasatta av kunderna och menar att det är 
sund rådgivning. Alla rådgivare upplever dock att majoriteten följer deras råd i hög 
grad. Gör de inte det så läggs en avrådan att genomföra investeringen uttrycker Den 
Samarbetsvillige bestämt. Den Pedagogiska uppger att hennes kunder ibland uppvisar 
dåligt samvete på grund av den okunskap de besitter gällande ekonomi. Den Öppna 
berättar att hon sällan blir ifrågasatt i sin yrkesroll då hon upplever att kunderna har 
ett stort förtroende för henne. Hon understryker därmed att det är därför ännu 
viktigare att hon ger bra råd till kunderna. Att ge bra råd i dagsläget anser hon vara 
svårare än innan på grund av det rådande marknadsläget med en uppgående börs där 
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det befaras en börsbubbla av vissa ekonomiska experter. Hon avslutar med: “det är ett 
ansvar jag är villig att ha i mitt knä till i viss utsträckning men inte till vilka nivåer 
som helst” och syftar på den ekonomiska marknad som råder som hon anser vara 
obegriplig.  
 

5.3 Finansiella rådgivares framtidssyn på aktiemarknaden och 
reporäntans framtid 
 
Gällande reporäntans framtid återfinns återigen delade meningar bland våra 
respondenter och deras inställning till aktiemarknadens utveckling sedan årsskiftet 
2014/2015. Bland våra respondenter återfinns det både optimister och skeptiker. Där 
majoriteten skulle kunna placeras i den skeptiska varnande gruppen. Trots denna 
skepticism finns det ändå vissa influenser av positivism gällande Stockholmsbörsen.  
 
Den Samarbetsvillige nämner aktiemarknad och försiktig i samma mening, och anser 
att index är väldigt dyr. Trots att han ställer sig skeptisk till aktiemarknaden menar 
han att det givetvis finns guldkorn på Stockholmsbörsen där han uttalar sig om att 
svenska exportbolag gynnas av negativ reporänta som inneburit en försvagad krona. 
Den Öppna betvivlar att det har byggts så höga värden i svenska bolag senaste tiden 
och tror därför på en nedgång inom en snar framtid. Hon menar att det aldrig är fel att 
ta hem vinster och att många väntar för länge på aktiemarknaden för att vilja tjäna 
mer pengar. Den Bestämde berättar att han upplevde redan sommaren 2014 att börsen 
var ganska dyr och tar avstånd från börsen i dagsläget.  
 

“Jag skulle aldrig gå in på börsen i dagsläget. Jag skulle som sparare dra i 
handbromsen gällande portföljen, vi är alla överens om att börsen inte kan fortsätta 
gå i denna takt.”  
           - Den Bestämde  
 

Den Tydliga menar att de faktorer som driver börsen är en kombination av extremt 
låga räntor och extrem utveckling på valutamarknaden. Men att den inte alls känns 
långsiktig. “Idag är jag definitivt en utav den skeptiskt varnande skaran” säger Den 
Tydliga. Det har kunnat gå åt olika håll och varit sådana faktorer i görningen, men 
dessa är dock engångsartade, menar hon vidare. Att värderingarna är ansträngda håller 
även Den Övertygande med om. När han kollar på P/E-talen på Stockholmsbörsen 
och räknar som han konsekvent gör är den övervärderad med 40 %. “Om man ska 
värdera bolag med nollränta, ja då blir det fantastiska värden och det kan jag väl göra 
nåt år eller två, men man kan inte tro på den typen av siffror med tanke på de låga 
räntor som råder i världen” och han anser sig därmed tillhöra skeptiska varnande 
gruppen.  
 
Den Samarbetsvillige menar att vi givetvis måste bli mer försiktig men tror att året 
ändå kommer att avslutas på en högre nivå än den nuvarande. Det största hotet mot 
börsen och andra tillgångsvärden är att vi får en snabb räntehöjning och denna hotbild 
har skjutits på framtiden. Med det argumentet menar han att vi kommer ha en ännu 
längre period med låga räntor än vad vi har trott.  
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Den Bestämde utmärker sig från de andra respondenterna och tror inte alls att 
aktiemarknaden utveckling påverkas av den negativa räntan i särskilt stor 
utsträckning. Han tycker det är svårt att uttala sig om hur länge aktiemarknaden 
kommer att fortsätta öka i denna takt men så länge kapitalflödet är starkt kommer den 
att gå uppåt.  
 
Allmänna risker med den låga räntan är att vi inte vet hur den svenska börsen kommer 
att reagera när nedgången väl kommer uttrycker Den Öppna. Det finns en allmän oro i 
världen som kan komma att påverka vår export. Hon hoppas att räntan går upp till 
noll inom en snar framtid. Dock tror hon att den svenska börsen är så stabiliserad av 
lagar därför kommer inte en eventuell krasch slå lika hårt som förr i tiden. Likaså att 
vi har erhållit lärdomar från tidigare börskrascher.  
 

”Många investerare kommer att dansa nära utgången inom en snar framtid”  
- Den Tydliga 

 

Den Tydliga menar att synen vi har styrs mer vad vi pratar och läser om än vad vi 
faktiskt ser i statistiken och uttrycker ”inflation är ingen vetenskap som är lätt att 
räkna på”. Om alla möjliga tillgångspriser stiger men priset på mjölk ligger platt vad 
ska vi då stävja med penningpolitiken ställer hon sig frågande till. Vi har hamnat i en 
polariserad värld där vi tittar på vissa typer av faktorer och agerar efter dem, samtidigt 
så struntar Riksbanken i andra faktorer vilket kommer kosta i längden menar hon. 
Hon förtydligar detta påstående med att Centralbanken måste verka för stabilitet, inte 
för att pressa upp saker och ting så att de stigande priserna ska få den där lilla siffran, 
och syftar på mjölkpriset, att stiga med 2 %. Det blir en extremt konstig 
penningpolitik anser hon.  
 
Angående reporäntans framtid tror Den Bestämde att den förmodligen kommer att 
höjas under våren 2016 men menar att mycket hänger på vad USA väljer att göra. 
USA:s Centralbank (FED) kommer förmodligen att höja sin reporänta till hösten med 
cirka 25 punkter och menar att det ser rätt bra ut trots allt eftersom att vi är så 
beroende av USA och att de har en stabil ekonomisk marknad. Ser man på vad man 
har för direktavkastning på aktier i förhållande till obligationer är börsen billig men 
eftersom att vi ser att vi är på “all-time-high” så är ju detta ändå ett bristfälligt 
argument menar han vidare. Även Den Samarbetsvillige tror på en höjning från FED i 
juni-september 2015 och när väl Riksbanken höjer kommer det gå väldigt fort och tror 
att hela obligationsmarknaden kommer att hoppa till. Dock tror han att den svenska 
styrräntan kommer hållas låg under en lång tid. Med lågt menar han även om den 
landar på 0,00 %, och avslutar med att till och med 1,00 % är lågt. Den Öppna tror att 
vi kommer se en aggressivare penningpolitik än tidigare och bland annat se ökade 
kvantitativa lättnader.  
 
Den Övertygande förhåller sig till uttrycket "Don’t fight the FED", vilket syftar till att 
som investerare ska man följa centralbankernas direktiv. Då räntorna sänks innebär 
det att investerare då ska investera så mycket som deras risknivå tolererar. Med hög 
risktolerans kommer de ha en stor del av sin portfölj investerade i aktier. Just nu vill 
centralbankerna runt om i världen få fart på ekonomin och kommer driva den här 
politiken tills detta händer, avslutar han.   
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6. ANALYS 

 
I detta avsnitt kommer empirin kopplas samman med de teorier som presenterades i 
den teoretiska referensramen. Då vi har en deduktiv ansats kommer kapitlet att 
struktureras likt den teoretiska referensramen för att underlätta för läsaren. 

 

6.1 Transmissionsmekanismen & penningpolitiken 
 

Då vi kan se att den svenska aktiemarknaden har haft en märkbart positiv utveckling 
samtidigt som reporäntan sänkts successivt bör detta innebära att 
transmissionsmekanismen i Sverige fungerar enligt Riksbankens anvisningar. 
Thorbeckes (1997) studie visade att en sänkning av reporäntan bidrar till positiv 
avkastning hos en majoritet av aktieportföljer, vilket kan dras paralleller till 
Stockholmsbörsens situation efter att Riksbanken reposänkning till minus 0,25 %. I 
studien framgick det tydligt att aktiens volatilitet påverkas tydligast direkt efter 
nyheten för att justeras ju längre nyheten gått, vilket kan kopplas till att vi befinner 
oss i stadiet där vi tydligast ser effekterna på aktiemarknaden för att sedan regleras 
under resten av 2015 då nyheten inte längre är aktuell. Detta överensstämmer med 
majoriteten av de finansiella rådgivares syn på aktiemarknaden då samtliga är överens 
om att börsen är övervärderad för tillfället och inte är basis av sunda nyckeltal. 
Däremot är det endast fyra av sex finansiella rådgivare som anser att 
Stockholmsbörsen har tagit fart på grund av den negativa reporäntan. Dessa åsikter 
kan kopplas till resultatet som både Ioannidis & Kontonikas (2008) och Mishkin & 
White (2002) visade i sina studier om att penningpolitiska förändringar påverkar 
aktiemarknaden påtagligt och därmed stödjer begreppet om transmissionsmekanismen 
via börsen. 
 
Transmissionsmekanismen visar att en reposänkning leder till att fler investeringar 
genomförs. Återigen är det fyra av sex finansiella rådgivare som upplever ett ökat 
kundtryck gällande placeringar. Där två rådgivare uppger att de själva kontaktar 
kunderna för att placera kapitalet för att erhålla en avkastning vilket påvisar en ökning 
av investeringar ytterligare. Fler kunder behöver dock inte innebära ett ändrat 
riskbeteende men då fyra av sex rådgivare ser en ökning av risktagande hos 
privatinvesterare kan det ändå påvisa att fler investeringar mot en högre risk 
genomförs i rådande ränteläge. 
 
Honda & Kuroki (2006) visade att Japan kunnat undgå den stagnation landet befann 
sig i under en längre period om centralbanken hade varit tydligare och mer 
transparanta i sin penningpolitik. Detta är något Sveriges Riksbank försöker vara 
genom att prognostisera reporäntan via reporäntebanan som finns tillgänglig på deras 
hemsida (Sveriges Riksbank, 2015a). Trots detta har det visat sig att många blev 
chockade över att Riksbanken beslut om att sänka reporäntan rekordlåg under 
nollstrecket. Bland våra respondenter återfinns det en uppenbar skepticism gentemot 
den negativa räntan och vilka konsekvenser den medför på den finansiella marknaden. 
I vissa fall att de tar i för mycket utan att tänka på konsekvenserna. Åsikten att 
marknaden befinner sig i ett läge som inte är hälsosamt är genomgående bland de 
finansiella rådgivarna. Denna situation har enligt samtliga rådgivare inneburit att 
privatinvesterare som söker samma avkastning som tidigare måste exponera sig mot 
högre risk. 
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Garbade & McAndrews (2012) menar i sin studie att en negativ reporänta skulle 
kunna bidra till fler nya finansiella innovationer som i sin tur kan komma att påverka 
landets ekonomiska situation mer än önskat. Dessa innovationer kommer främst att 
uppstå i finansiella serviceföretag som exempelvis börsmäklare och banker med 
erbjudande om produkter mot aktiemarknaden. Då situationen för Sverige är så pass 
aktuell har de finansiella rådgivarna inte upplevt några större finansiella innovationer. 
En av respondenterna nämnde att flexibel ränta kan ses som ett svar på det ränteläget 
som råder. Detta är möjligtvis någonting som kommer ske inom snar framtid då 
Riksbanken har tänkt vidmakthålla reporäntan negativ till slutet på 2016 som kan 
utläsas med hjälp av den prognostiserade räntebanan.  
 

6.2 Finansiella rådgivares roll & funktion med negativ reporänta 
 

Genom att studera ett flertal börsnedgångar och börskrascher under 1900-talet kom 
författarna Mishkin & White (2002) fram till att penningpolitiska chocker överförs 
genom transmissionsmekanismen men att Riksbanken främsta uppgift ska vara att 
fokusera på finansiell instabilitet och inte på att eventuellt förhindra en börskrasch. 
Det kan därmed tolkas att i Sveriges situation fokuserar Riksbanken enbart på sitt 
inflationsmål om 2 % som indirekt får en påverkan på aktiemarknaden via 
transmissionsmekanismen. Detta ställer sig Den Övertygande väldigt skeptisk till och 
anser att inflationsmålet inte är någon lätt vetenskap och att det blir konstigt att 
jämföra priset på mjölk med andra tillgångsvärden som istället skenar iväg som ett 
resultat av penningpolitiken. Vi förmodar att det istället blir de finansiella rådgivarna 
som får ta sig an uppgiften om att förmedla finansiell information och i och med det 
bibehålla en aktiemarknad i balans och en eventuell börskrasch därmed kan undgås. 
Därmed uppfyller de finansiella rådgivarna en viktig samhällsfunktion som bekräftar 
teorin om att de skapar en av de viktigaste ekonomiska processerna för ett 
välfungerande samhälle. 
 
Johnson & Grayson (2005) menar att finansiella rådgivare har högt förtroende och 
generellt sett är deras kunder mycket hängivna då de arbetar med komplexa 
ämnesområden. Detta är något som samtliga respondenter upplever i sina kundmöten 
då de sällan blir ifrågasatta och anser att majoriteten av deras kunder följer deras råd. 
Där en av respondenterna uppgav att hennes kunder ibland uppvisar dåligt samvete på 
grund av deras okunskap kring ekonomi. I studien framgår att förtroende ökar då 
kunden själva inte anser sig ha tillräcklig med kunskap inom området. Det kan tänkas 
att den rådande situation Sverige befinner sig i är unik och kunskap inom området kan 
vara svår att applicera, även för den privatinvesterare som aktivt bevakar sina 
placeringar. Då samtliga av våra respondenter tror att Stockholmsbörsen är 
övervärderad i viss grad menar Johnson & Grayson (2005) i sin studie att förtroendet 
till de finansiella rådgivarna kan skadas om den finansiella marknaden inte uppvisar 
önskat resultat. Detta är dock något som inte kan besvaras i dagsläget och något 
aktiemarknadens framtid kommer att påvisa. Om det mot all förmodan är så att ett 
ökat riskbeteende inte leder till att Stockholmsbörsen är övervärderad kommer heller 
inte förtroendet för de finansiella rådgivarna att skadas.  
 
Det som är viktigt att diskutera i detta avseende är vad som skulle ske om de 
finansiella rådgivarna inte fanns tillgängliga för de privatinvesterare som är i behov 
av finansiell rådgivning. Detta är av värde då privatinvesterare får uppleva en unik 
situation och möjligheter att minska de kvantitativa riskerna. Om privatinvesterare 
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inte hade möjlighet att vända sig om finansiella råd till storbankernas finansiella 
rådgivare skulle det möjligtvis innebära att fler genomförde mer riskfyllda 
investeringar. De finansiella rådgivarna är alltså viktiga kunskapsförmedlare i rådande 
ränteläge för att balansera aktiemarknaden. Medd & Matthews (2001) presenterade att 
de finansiella rådgivarnas uppgift är bland annat att identifiera problem som kan 
uppstå för kunden vid en investering. Enligt den empiriska insamlingen har vi sett att 
detta stämmer till stor del då rådgivarna är noggranna i sina rekommendationer 
gällande vilka risker det medför att investera på aktiemarknaden. Likaså att 
nollräntemiljön som råder just nu innebär att som privatinvesterare måste 
avkastningskraven sänkas då allt annat är lika. Samtliga finansiella rådgivare upplever 
som tidigare nämnt att de allra flesta privatinvesterare följer deras råd vilket också 
kan kopplas med teorins resonemang att kunder följer rådgivares förslag i situationer 
då avsaknad av kunskap finns. Att de finansiella rådgivarna kan påverka 
privatinvesterarna passar väl in i studiens ontologiska utgångspunkt. De är med andra 
ord en del av en subjektiv värld och kan påverka sin verklighet. 
 
De finansiella rådgivarna tar inte bara hänsyn till de krav Finansinspektion ställer 
utan även de faktorer Medd & Matthews (2001) presenterar. Dessa faktorer är att 
kartlägga kundens finansiella situation, uppnå framtida ekonomiska mål, identifiera 
konsekvenser av en investering, erbjuda en strukturerad finansiell plan, implementera 
de rätta strategierna samt förbättra denna plan kontinuerligt. Samtliga respondenter 
har uppgett att de förhåller sig till dessa faktorer vid rådgivning. I ekonomiska 
situationer som är unika och som våra respondenter anser vara osunda blir det ännu 
väsentligare för finansiella rådgivare att förmedla kunskap. Inte bara med tanke på 
vad risktagande innebär men också för att undvika missnöjda kunder enligt 
författarna. Det kan tänkas att denna situation gör det svårare för banker att 
upprätthålla sin kundnöjdhet då det är ett penningpolitiskt experiment som utlöser 
krafter som är svåra för gemene man att förstå sig på. Likväl för de finansiella 
rådgivarna som inte har någon erfarenhet av denna situation vilket är en uppfattning 
vi fått vid insamling av empiri. 
 
Det framgick tydligt i våra intervjuer att placerat kapital blir en central fråga vid 
kundmöten i rådande ränteläge. Det har visat sig att vissa kunder ligger på en för låg 
risknivå i förhållande till sin ekonomiska situation samt placeringshorisont. Risknivån 
har därmed justerats upp bland kunder som har ett kapitalöverskott och är långsiktig i 
sitt sparande. Detta då två av sex respondenter uppger att de kontaktar kunder som har 
ett kapital som legat orört en längre tid och kan möjligtvis omplaceras för att erhålla 
avkastning i dagens ränteläge. Detta innebär i sin tur att de finansiella rådgivarna har 
en mycket stor roll i justering av risk hos privatinvesterare.  
 

6.3 Riskbeteende bland privatinvesterare  
 

I kombination med Pearce & Roley:s (1985) studie gällande huruvida investerare 
påverkas av finansiella nyheter kan effekten bli än mer kraftig. I och med 
lättillgängligheten till ny information och i paritet med den effektiva 
marknadshypotesen kan reporäntesänkningen påverkat de svenska privatinvesterares 
reaktioner och riskbeteende mer än beräknat. Den Bestämde menar att flödet av 
kapital på den svenska aktiemarknaden är högre än tidigare, vilket motsäger den teori 
som Garbade & McAndrew (2012) presenterade gällande att privatinvesterare skulle 
välja att hålla sina pengar likvida istället för på ett sparkonto vid negativ reporänta. 



! 38!

Den negativa reporäntan har tvärtom resulterat i ett ökat behov att exponera sitt 
kapital mot högre risk. Visserligen kan detta bero på andra faktorer som gör att 
Sverige är mer fördelaktigt att placera sitt kapital i än övriga Europa med tanke på den 
ekonomiska situationen som har varit ostabil de senaste åren.  
 
Denna ökade exponering mot risk bekräftar studien gjord av Sache et al. (2012) som 
påpekar att då situationen på den finansiella marknaden är oviss följer 
privatinvesterare andra investerare med mer erfarenhet och kunskap. Författarna berör 
att privatinvesterare och professionella investerare skiljer sig åt genom vilka risker de 
ser till vid investeringsbeslut. I studien framgår det att privatinvesterare tenderar att 
förbise dessa kvantitativa risker så som volatilitet, exponering och potentiell förlust, 
vilket i sin tur resulterar i att investeringsbeslutet medför en större risk än vad dessa 
individer räknade med. Studien belyser vidare finansiella rådgivares viktiga roll och 
funktion vid dessa beslut och minskar därvidlag risken genom att placera kapitalet 
mer diversifierat. Detta är viktigt ur inte bara ett samhällsperspektiv men också för 
individen själv. Privatinvesterare med för många osunda beteende, där för hög risk 
tas, skapar en osäker marknad och efterkommande konsekvenser är stora.  Likaväl här 
kan det kopplas samman med att finansiella rådgivare fångar upp de osunda 
beteendena en negativ reporänta skapat och resulterat i en märkbart positiv utveckling 
på Stockholmsbörsen som bidrar ytterligare till att fler privatinvesterare söker sig 
efter en högre risk. Detta leder till att priset på tillgångar ligger över sitt verkliga 
värde. 
 
Detta resonemang kan kopplas vidare till den studie Fenzl & Pelzmann (2012) 
genomförde som presenterar finanskriser och börskrascher som något normalt. De 
menar att det är privatinvesterares icke rationella beteende som skapar dessa genom 
att agera likt ett flockbeteende och att det är euforin bland privatinvesterare som 
skapar obalanser som leder till krascher. Detta gör det ännu viktigare att finansiella 
rådgivare fångar upp dessa beteenden och informerar om de riskerna som finns. Att 
samtliga rådgivare anser att börsen är övervärderad är av betydelse för att inte skapa 
en allt för obalanserad och osund marknad som kommer att resultera i en krasch. 
 
Dagens obefintliga inlåningsräntor hos storbankerna kan alltså vara en startpunkt för 
att placeringar ses över mer noggrant vid ett kundmöte. Där det kan framgå att 
kundens kapital istället exponeras mot för låg risk med hänsyn till tidshorisont, 
riskbenägen, erfarenhet och kunskap samt kundens ekonomiska situation. Därför 
justeras risken upp vid dessa kundmöten. Den obefintliga inlåningsräntan gör därmed 
att placeringar blir ett mer aktuellt område att ses över vid kundmötet i en situation 
med negativ reporänta. Då fler av kunders kapital sätts på aktiemarknaden blir denna 
typ av rådgivning en bidragande faktor till aktiemarknadens senaste uppgång. 
 
Vidare ska aktiepriserna, enligt Thorbecke (1997), reflektera det förväntade framtida 
värdet vilket också kan kopplas samman med transmissionsmekanismens 
funktionalitet. Den låga räntan bidrar till att företag lättare kan ta lån för att 
genomföra investeringar och dessa är förväntade att ge avkastning i framtiden. De 
finansiella rådgivarna påpekar dock att gemene privatinvesterare inte besitter speciellt 
omfattande kunskap inom området vilket innebär att det inte är att förvänta sig att 
privatinvesterarna gör denna koppling på egen hand, vilket kan innebära en 
aktiemarknad i obalans vilket kan skapa ekonomiska konsekvenser både för samhället 
och individer. Då det framkom i empirin att de flesta är långsiktiga i sitt sparande och 
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att samtliga rådgivare är eniga om att en långsiktig portfölj ska innehålla en majoritet 
av aktier, kanske inte privatinvesterare behöver oroa sig över en övervärderad börs i 
dagens läge om de är långsiktiga i sitt sparande.  
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7. SLUTSATS & VIDARE FORSKNING  
 

Slutsatser av studien framgår, frågeställningen besvaras samt förslag till vidare 
forskning inom ämnesområdet presenteras. 

 
 

7.1 Studiens slutsats 
 
Majoriteten av de intervjuade finansiella rådgivarna upplever ett ökat riskbeteende 
bland sina kunder. Detta ökade riskbeteende beror inte bara på att kunderna själva 
vänt sig aktivt till de finansiella rådgivarna utan även att de har kontaktats angående 
placerat kapital som inte erhåller avkastning i den nuvarande nollräntemiljön. Som 
teorin och empirin påpekar så följer privatinvesterare de finansiella rådgivarnas 
rekommendationer i större utsträckning under tider med hög osäkerhet.  Dessa 
kombinationer tillsammans kan vara en bidragande faktor till aktiemarknadens 
positiva utveckling på 16,8 % (2015-04-08). I dagens låga ränteläge har det varit 
aktuellt att beakta kundens placeringar närmare vid en finansiell rådgivning. Då 
presenteras alternativa placeringsformer, med hänsyn till de krav Finansinspektionen 
ställer vid rådgivning, som ger avkastning och risknivån därmed justeras. I rådande 
ränteläge bidrar det till att den justeras uppåt då det möjliggör avkastning.  
 
De finansiella rådgivarna fyller en viktig funktion på den ekonomiska marknaden 
genom att informera kunderna om penningpolitiken men också de placeringsalternativ 
som finns och likaså vilka risker dessa medför. Då finansiella rådgivare ser sig som 
förmedlare av kunskap och råd är det slutligen kundens beslut.  
 
Majoriteten av de finansiella rådgivarna anser sig tillhöra den skeptiska skaran 
gällande aktiemarknadens situation då de anser att den är övervärderad och vidtar 
försiktighet då det är en penningpolitik vi tidigare aldrig fått erfara och därmed inte 
känner till konsekvenserna. De flesta är överens om att den negativa reporäntan är en 
faktor som drivit börsen, där endast en av respondenterna tror på andra faktorer.  
 
Slutligen kan dagens negativa reporänta tänkas medföra att de finansiella rådgivarnas 
främsta uppgift blir att justera kundens risknivå vid placeringar med hänsyn till 
kundens kunskap, erfarenhet och ekonomiska situation. Då de finansiella rådgivarna 
anser att de flesta kunder är långsiktiga i sitt sparande gör att en större del kan 
exponeras mot aktier vilket då bidrar till en positiv utveckling på Stockholmbörsen. 
 
Studiens slutsats har praktiskt bidragit till en ökad förståelse för den svenska 
finansmarknaden under förhållanden med negativ reporänta. Resultatet har också 
bidragit till ökad förståelse för privatinvesterare agerande i avseende på risk. Samt hur 
finansiella rådgivare förhåller sig till sina kunder samt är en viktig del av den 
ekonomiska processen. Även presentationen av reporäntans effekt via 
transmissionsmekanismen kan komma att underlätta för läsarnas förståelse huruvida 
det ekonomiska samhället verkar.  
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7.2 Vidare forskning 
 
Då en negativ reporänta är ett så pass nytt fenomen för Sveriges ekonomi innebär 
detta att vi befinner sig i ett tidigt stadie för att se de effekter det får på marknaden för 
att genomföra en kvantitativ studie. Därför kan denna studie ses som ett förstadie för 
att förstå de upplevelser och attityder som finns kring denna situation bland de som 
kommer i kontakt med detta dagligen i sitt yrkesliv och förmedlar dessa attityder 
vidare till allmänheten. Med detta föreslår vi att framtida forskning skulle kunna 
vända sig till privatinvesterare direkt då det troligtvis har nått ut till gemene man i 
större utsträckning. Ämnesområdet skulle därmed även kunna utforskas via ett 
kvantitativt angreppssätt. En negativ reporänta får visats sig få många följder via 
transmissionsmekanismen och samtliga respondenter har vid frågan om vilka andra 
risker de ser med en negativ reporänta visat oro för kreditgivningen och vilka 
konsekvenser det kommer att medföra i det långa loppet. En negativ reporänta har 
även väckt en diskussion hur bankerna ska ställa sig till att de nu måste betala för 
deras kunders överskott. Detta då exempelvis storbanker i Tyskland infört negativ 
inlåningsränta på deras kunders konton. Vilket utfall detta skulle få gällande 
kundernas priskänslighet då storbankerna erbjuder att hålla likvida pengar säkert med 
insättningsgaranti av Riksgälden, kort med reklamationsmöjligheter. Istället för att 
förvara pengarna på egen hand med bakgrund att en hemförsäkring generellt sett 
endast ersätter 3000 kr vid kontanthållning. Detta skulle kunna genomföras med hjälp 
en kvantitativ studie med ett annat angreppssätt.  
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8. STUDIENS KVALITET 

 
I detta kapitel kommer kvalitetskriterier för kvalitativa studier att diskuteras för att 
visa hur vi författare har arbetat genomgående under forskningsprocessen. 

 
 
Vid bedömning av kvalitativa studier har vissa författare föreslagit alternativa 
kriterier att utgå ifrån än vad kvantitativa forskare använder sig utav. Detta då många 
ställer sig kritiska till att det finns en absolut sanning angående den sociala 
verkligheten. Guba & Lincoln (1994) menar att det kan finnas många hållbara 
beskrivningar av en verklighet (Bryman & Bell, 2009, s. 402). 
 
Dessa grundläggande kriterier är trovärdighet och äkthet. Där trovärdighet 
innefattar fyra delkriterier så som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering. Studiens äkthet väcker mer generella frågor som rör forskningspolitiska 
konsekvenser i allmänhet (Bryman & Bell, 2009, s. 402-405). Dessa två kriterier bör 
uppfyllas för att studien ska vara accepterbar för den akademiska världen och därmed 
ha möjligheten att ligga till grund för bland annat kommande studier (Bryman, 2011, 
s. 353).  
 

8.1 Trovärdighet 
För att uppfylla tillförlitlighet i studien är det i slutändan trovärdighet i den 
beskrivning forskarna kommer fram till som avgör hur pass acceptabel den är i andra 
personers ögon. Genom att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns 
samt att resultatet rapporteras till de personer som är en del av den sociala 
verkligheten som studerats. Detta för att möjliggöra att vi forskare har uppfattat deras 
verklighet på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 2009, s. 403). I detta avseende har 
samtliga respondenter blivit erbjudna att få materialet skickat till sig för att bekräfta 
vår uppfattning av deras verklighet samt att påpeka om något av materialet inte 
stämmer överens med vad som sades vid intervjutillfället.  
 
Överförbarhet strävar efter att skapa en slags ram för att kunna bedöma hur pass 
överförbara resultaten är i en annan miljö (Bryman & Bell, 2009, s. 404). Då denna 
studie har fokus på individer med gemensamma egenskaper är bedömningen huruvida 
resultatet kan användas i en annan region. Därför har studiens tillvägagångssätt 
noggrant redogjorts i kapitel 4 som behandlar vår praktiska metod. Då studien är 
genomförd på ett fåtal respondenter är vi medvetna om att studien kommer vara svår 
att generalisera. Dock är respondenterna anställda på en av Sveriges storbanker och 
kan därmed tänkas dela åsikter med andra finansiella rådgivare som verkar på den 
svenska ekonomiska marknaden.  
 
Studiens pålitlighet är detsamma som reliabliteten inom kvantitativ forskning vilket 
innebär att anta ett granskade synsätt. Detta uppfylls genom att säkerställa att det 
finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen 
(Bryman & Bell, 2009, s. 405). I denna studie har stort fokus lagts på att redogöra och 
motivera för våra val utifrån studiens syfte och problemformulering. 
 
Konfirmering, även kallat bekräftelse, innebär att forskarna försöker säkerställa att de 
har agerat i god tro. Detta är viktigt då det inte går att nå fullständig objektivitet i 
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kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2009, s. 405). Genomgående i denna studie har 
vi i största möjliga grad strävat efter att låta våra personliga värderingar inte påverka 
slutsatsen. Detta har speciellt varit av vikt vid utformning av intervjuguiden att inte 
ställa ledande frågor och vara neutrala för att inte leda respondenten. Detta för att 
kunna ge en rättvisande bild av våra respondenters verklighet. 
 

8.2 Äkthet 
 

Vi forskare har arbetat för att göra denna studie ska återge en så rättvisande bild som 
möjligt av de uppfattningar finansiella rådgivare har på det rådande ränteläget. Då det 
är en unik situation Sverige befinner sig så kan resultatet eventuellt vara intresse för 
finansiella rådgivare för att få en bättre förståelse av den sociala situation de är i 
dagligen i deras yrkesliv. Som vi tidigare har nämnt har våra respondenter får ta del 
av att den information som tillgetts och bekräftat att den överensstämmer med 
angivna. Ingen av studiens respondenter återgav några invändningar eller påpekade att 
materialet behövde korrigeras.  
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9. SAMHÄLLELIGA ASPEKTER  
 

I detta kapitel kommer vår slutsats de samhälleliga aspekterna presenteras och hur 
vår slutsats förhåller.   

 
Valt ämnesområde är viktigt att studera då ett ökat riskbeteende kan leda till att fler 
individer investerar i produkter de inte förstår sig på vilket driver upp aktiepriser som 
inte återspeglar dess verkliga värden och en bubbla kan bildas som därefter spricker. 
Detta får konsekvenser för samhället i stort som vi fått erfara genom tidigare 
börskrascher, den senaste finanskrisen 2008, men även IT-kraschen som ägde rum 
2001 som fått katastrofala följder och krävt lång ekonomisk återhämtning. Krascher 
medför som tidigare nämnt stora förluster även på individnivå. En ökad förståelse för 
beteende och attityder i det nya fenomenet Sverige befinner sig i kan hjälpa att 
förhindra krascher och därmed samhälleliga konsekvenser. Att investerare får hjälp 
från finansiella rådgivare i rådande ränteläge är viktigt för att erhålla hållbara 
investeringar och skapa en välfungerad ekonomisk marknad.  
 
Vidare kan det diskuteras vilket ansvar Sveriges Riksbank har gällande rusningar på 
Stockholmsbörsen och dess påverkan på privatinvesterares riskbeteende. Då 
majoriteten av de finansiella rådgivarna ställer sig skeptiska mot den negativa 
reporäntan och anser att den medför ett icke hälsosamt beteende på finansmarknaden 
är det naturligt att fundera på varför Riksbanken valt detta tillvägagångssätt. Genom 
att granska transmissionsmekanismen ska den negativa räntan öka landets inflation 
men som vi tidigare förklarat påverkas även aktiemarknaden. Författarna i denna 
studie anser att detta grundar sig i att den svenska finanspolitiken inte är tillräckligt 
effektiv. Det innebär att Riksbanken måste använda sig av mer extrema åtgärder då en 
inflation på 2 % ökning per år är dess huvudsakliga mål. Riksbanken har inget uttalat 
ansvar för aktiemarknaden vilket gör att de givetvis väljer att prioritera landets 
inflationsmål snarare än en övervärderad Stockholmsbörs. Detta ställer sig författarna 
negativa mot. Då en stor del av den svenska ekonomin kretsar kring kapitalmarknaden 
anser vi att detta bör beaktas mer noggrant i alla stora ekonomiska beslut. 
Aktiemarknaden hjälper företag att införskaffa kapital för investeringar och 
privatpersoner väljer att investera sina besparingar i aktier vilket innebär att många 
människors ekonomi står på spel. Genom att ta beslutet om negativ reporänta utsätter 
Riksbanken dessa människors ekonomier för större risk än tidigare.  
 
De finansiella rådgivarna kan tänkas bli de aktörerna på den ekonomiska marknaden 
som får hantera de effekterna Riksbankens penningpolitik medför. Den Öppna uttalar 
sig om att det är ett ansvar hon är villig att ta till en viss grad vilket kan ifrågasättas 
om det är rimligt. Den Övertygande ställer sig skeptisk till om det är priset på mjölk 
eller priset på andra tillgångar som vi ska beaktas för att Riksbankens inflationsmål på 
2 % ska uppnås. Att majoriteten av de finansiella rådgivarna inte förstår Riksbankens 
agerande kan tyckas oroväckande. Då finansiella rådgivares samhällsfunktion är att 
förmedla det ekonomiska läget och vilka risker som finns i de 
placeringsmöjligheterna marknaden erbjuder kan detta tyckas vara en central del för 
att upprätthålla en sund ekonomisk marknad. I åtanke bör dock has att finansiella 
rådgivare även är försäljare och banker är vinstdrivande. Detta kan innebära att de vill 
sälja fler finansiella produkter till deras kunder för att bidra till bankens ökade vinster. 
De finansiella rådgivarna vill som empirin tydligt återspeglar göra sina kunder nöjda 
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och behålla förtroendet, vilket gör att de ändå måste balansera sina placeringsråd 
gällande vinstavsikter och kundens förtroende.  
 
Om vi istället väljer att se situationen från en annan synvinkel kan vi konstatera att 
fler privatinvesterare får sina portföljer mer granskade än tidigare. Den negativa 
räntan har således medfört att risknivåer justeras så att de är bättre utformade för den 
specifika kunden än tidigare. Trots detta scenario väljer författarna, på grund av all 
tidigare information, att skapa en verklighetssyn som grundar sig i en negativ 
inställning till dagens ränteläge.  
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11. APPENDIX 

11.1 Intervjuguide  
(Denna&har& inte& visats& för& våra& respondenter,& utan& enbart&använts& som&hjälp& vid&
utförande&av&intervjun.&Det&som&står&inom&parantes&har&hjälpt&oss&vid&intervjun&att&
säkerställa&att&vi&får&svar&på&det&vi&önskar&genom&intervjuanfrågan.)& 
 
Bakgrundsinformation om finansiella rådgivaren  

• Ålder  
• Kön  
• Arbetslivserfarenhet inom bank?   
• Hur länge anställd på storbanken?  
• Hur länge jobbat med privatrådgivning?   
• Utbildning? Ämnesområde - inriktning?   
• Innehar du SwedSec-licens?  

 
Att vara finansiell rådgivare i en negativ räntemiljö  

• Inledande fråga: Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig just nu? 
(ändrade avdragsregler angående pension, mycket bolån, deklaration, 
negativ ränta)  

• Vilka faktorer tar du hänsyn till vid rådgivning av placeringar?  
• Upplever du att ditt arbete har påverkats av den historiskt låga 

reporäntan? På vilket sätt? (T ex ökat kundtryck, måste lugna ner 
kunder?)   

o Fler kunder som har ifrågasatt den låga inlåningsräntan? 
o Fler kunder som vänt sig till dig om önskan på avkastning på 

sitt kapital (dvs alternativa placeringsformer)?   
o Ändrat dina rekommendationer angående placeringar pga 

negativ ränta?    
o Vad ger du för råd till en kund med önskan avkastning på sitt 

kapital? Vilka faktorer tas hänsyn till?  
• Har det kommit några nya finansiella innovationer på grund av negativ 

reporänta? (nya produkter/verktyg)   
• Några direktiv om hur ni ska förhålla er vid investeringsrådgivning?  

 
Finansiella rådgivarens upplevelse av ändrat kundbeteende  

• Upplever du att kunderna söker avkastning (med högre risk) i större 
utsträckning? I så fall hur och varför? (med tanke på dagens låga 
inlåningsräntor)  
- Tillfört mer kapital eller omplacerat pengar? På vilket sätt?  

• Hur upplever du att kunderna förhåller sig till dina finansiella råd till 
skillnad från förut? 

• Noterat ett ändrat riskbeteende? (Icke rationellt) I så fall hur har 
beteendet påverkats? (mer riskbenägna?) 

• Väljer andra placeringsformer med högre risk? I så fall vilka?    
 
Finansiella rådgivarens syn på aktiemarknaden och framtiden  

• Vad har du för syn på aktiemarknaden? (Övervärderad? Eventuell 
aktiebubbla?)  

• Vad tror du om aktiemarknadens framtid?  
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• Vad ser du för risker i allmänhet (utöver aktiemarknaden) med negativ 
reporänta? 

• (Vad ser du för risker med det aktuella riskbeteendet? ) 
• Vad tror du om framtiden gällande styrräntan?   

!


