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SAMMANFATTNING 
 

Investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare har tidigare fått alldeles för lite ögon 

på sig. Att analytiker medverkar på investeringsmöten med fondförvaltare kan ses som 

paradoxalt eftersom det finns mängder av information att erhålla från andra håll. Denna 

information kan med en första anblick ses som mer lättillgänglig, detaljerad och omfattande. 

Således syftar denna studie på att skapa förståelse för varför analytiker väljer att medverka i 

investeringsmöten med fondförvaltare och hur deras medverkan kan påverka 

investeringsunderlaget.  Det empiriska underlaget bestod av kvalitativa intervjuer med sju 

analytiker från finansiella institutioner samt en deltagande observation av ett investeringsmöte. 

Utifrån studien kan tre slutsatser dras i form av anledningar till varför en analytiker väljer att 

medverka och dess betydelse för investeringsunderlaget. Den första slutsatsen är att träffas 

face-to-face innebär att analytikerna erhåller mer information jämfört med andra 

informationskällor. Den andra slutsatsen är att analytikerna erhåller mer beslutsavgörande 

information som de inte kan erhålla till lika stor grad från andra håll. Den sista slutsatsen är att 

analytikerna kan säkerställa tidigare erhållen information och även sammanväva information 

från flera olika källor när de skapar sitt investeringsunderlag.  

 

Nyckelord: investeringsmöte, analytiker, fondförvaltare, investeringsunderlag, face-to-face, 

investeringsfilosofi, investeringsprocess, säkerställa, sammanväva, information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The investment meeting between analysts and fund managers has previously received too little 

attention. That analysts participate in investment meetings with fund managers can be seen as 

paradoxical as there are lots of information to be obtained elsewhere. At first this information 

can be seen as more accessible, detailed and comprehensive. Thus, this study aims to create an 

understanding of why analysts choose to participate in investment meetings with fund 

managers and how their participation can affect their investment base. The empirical data 

consists of qualitative interviews with seven analysts from financial institutions and a 

participatory observation of an investment meeting. Based on this study, three conclusions can 

be drawn in the form of reasons why analysts choose to participate and its consequence for the 

investment base. The first conclusion is that meeting face-to-face means that the analysts 

receive more information compared to other information sources. The second conclusion is that 

analysts receive more decision-making information that they cannot obtain to the same extent 

from other sources. The last conclusion is that analysts can ensure that previously obtained 

information is correct and also interweave information from several different sources when 

they create their investment base.  

 

Keywords: investment meeting, analysts, fund managers, investment base, face-to-face, 

investment philosophy, investment process, ensure, interweave, information 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

 

“Where once economies were built on industry and conquest, we are now part 

of a global information economy” - Frank Webster (2014) 

 

Industri och erövringar har tidigare varit en stor bidragande faktor till utvecklingen av 

ekonomin. På senare tid har dock den globala informationen fått en allt större betydelse för 

världsekonomin. Detta i takt med att information och dess spridning har blivit allt mer 

digitaliserad och lättillgänglig. Att hantera stora informationsflöden medför utmaningar men 

även möjligheter (Webster, 2014). Även Pålsson (2014) argumenterar för att de stora 

informationsflödena som florerar i den digitala världen medför utmaningar. Utmaningarna har 

sitt ursprung i att hitta tillförlitlig och korrekt information. Dock menar Thornham och Basset 

(2010) att även fast fler problem och utmaningar uppstår så kommer vi ändå ha möjligheten att 

lösa dessa problem. Detta är just på grund av den stora öppna informativa ekonomin vi lever i. 

Pålsson (2014) menar att vi måste förbättra förmågan att bearbeta och analysera information 

för att lyckas lösa de problem och utmaningar som uppstår. 

 

En aktör som sprider ut stora flöden av information till allmänheten är bankerna. Informationen 

kan sedan både aktieägare och andra intressenter ta del av för att sedan kunna analysera och 

tolka den (Linsley & Shrives, 2005). Bemästrandet av dessa förmågor ger en stor fördel för 

arbete inom finans och detta stärks även av Celerier och Vallees (2013) studie där de nämner 

att finansiella sektorn består av komplexa delar. I den finansiella sektorn är informationen ofta 

omfattande och komplex (Petersen, 2018) därav har bankerna utvecklat en expertis för att samla 

in, analysera och sprida informationen både internt och externt (Diamond, 1984; Diamond, 

1991; Ramakrishnan & Thakor, 1984). Som tidigare konstaterat är information en central del 

av den finansiella sektorn och således har betydandet av information och kommunikation inom 

finans bidragit till att teknologin kring kommunikation av information utvecklats (Petersen, 

2018). Den välkända nyhetsbyrån Bloomberg (2019) menar att för att få en fördel i dagens 

volatila marknad måste man ha snabb tillgång till grundliga analyser på de finansiella 

marknaderna. Det finns flera olika sätt att ta del av den vitala informationen på marknaden. För 

att få en snabb inblick i en intressant fond kan man använda sig av exempelvis Morningstar, 

som är Sveriges ledande leverantör av fonddata. 

 

En fond är en samling av olika värdepapper som kan till exempel innehålla aktier eller 

räntebärande värdepapper (Avanza, 2019). Det finns flera sorters fondtyper, de vanligaste 

sorterna är: aktie-, ränte-, index- och hedgefonder. Huvudanledningen att privatpersoner och 

företag väljer att investera i fonder är för att föra över ansvaret på fondförvaltaren. Detta 

eftersom fondförvaltaren arbetar heltid med att analysera företag, marknader, räntor och 

prognoser för att fonden ska kunna leverera en så bra avkastning som möjligt (Nordea, 2019). 

När en kund ska investera i en fond kan kunden ta hjälp av bankernas rådgivare eftersom många 
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anser att det är en komplex bransch (Collins, 2012). För att rådgivaren ska komma med 

värdefulla rekommendationer till sina kunder har bankerna analytiker som analyserar både 

interna och externa fonder. Detta bidrar till att bankens analytiker kan rekommendera flera 

fonder än vad banken själv förvaltar och på så sätt kan en portfölj skapas som passar kundens 

preferenser.  

 

Nedan visas en egenkonstruerad figur som är en visuell förenkling av informationsflödet från 

fondförvaltarna till kunderna som nämnts ovan. Studiens fokus är riktad på relationen mellan 

analytiker och fondförvaltare, där fondförvaltaren förmedlar information om fonden till 

analytikern som sedan analyserar informationen och för den vidare. 

 

 
Figur 1: En modell över informationsflödet från fondförvaltarna till kunderna. 

Det finns olika tillvägagångssätt för en analytiker att analysera en fond. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet börjar vanligtvis när analytikerna har ett fåtal fonder de ska analysera. Då 

försöker analytikern skapa sig en allmän bild av fonden och hur den investerar. Den kvalitativa 

processen innebär även att analytiker medverkar i privata investeringsmöten med 

fondförvaltare. Det andra tillvägagångssättet är att man utgår från en kvantitativ analys där man 

delar upp fonden i olika kategorier och sedan viktar exempelvis risk, historisk avkastning och 

avgifter mot varandra. Analytikerna gör detta för att kunna jämföra fonder mot varandra inom 

samma kategori. Eftersom det finns många fonder är detta ett effektivt sätt att snabbt komma 

fram till ett fåtal historiskt bra presterande fonder. Dock är det svårt att säga vilket av det 

kvalitativa eller kvantitativa tillvägagångssätt som bidrar till den största delen av 

investeringsunderlaget. Forskning tyder på att det finns både för och nackdelar med båda 

metoderna.  

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns studier som argumenterar för att vissa kvantitativa variabler kan ge en vägledning om 

hur en fond kommer prestera i framtiden. Till exempel en studie av Clare och Clare (2019) som 

tyder på att investerare inte ska investera i fonder som har: en låg informationsratio, hög 

omsättningsgrad på sina innehav, stora nettoinflöden och där avgifterna är höga. I denna studie 

syftar informations ration till en fonds avkastning som överstiger deras jämförelseindex och 

som sedan ställs i relation till fondens risk. Dock finns det även motsägande forskning kring att 

endast använda sig av kvantitativa variabler när ett investeringsunderlag ska skapas. 
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Bryan och Li (2016) har i deras studie undersökt vad som händer om man endast använder sig 

av kvantitativa variabler när analytiker skapar sitt investeringsunderlag. De argumenterade för 

att om man endast använder sig av kvantitativa variabler, som exempelvis historisk avkastning, 

vid val av vilken fond man ska investera i kommer det inte att medföra något mervärde. En av 

slutsatserna i deras studie är att det finns ingen meningsfull korrelation mellan historisk och 

framtida avkastning för fonder på lång sikt. Dock visar deras forskning att strategin att välja en 

fond som presterat bra historiskt även kan ge en bra avkastning i framtiden på kort sikt. Detta 

förklaras av att det finns ett visst momentum i fondens innehav. Deras forskning visar även att 

det spelar en liten roll om en fond har presterat bra eller dåligt historiskt, för det kommer ändå 

inte att kunna säga någonting om framtiden. Vidare har även Hereil, Mitaine, Nicolas och 

Roncalli (2010) analyserat kvantitativa variablers betydelse för fondens avkastning. Enligt 

deras analys fungerar det inte att uteslutande använda sig av en kvantitativ analys vid 

selektering av fonder. De menar att en kvalitativ analys är ett krav för att framgångsrikt välja 

vilka fonder som har en attraktiv avkastningspotential.  

 

Som tidigare nämnt har det konstaterats att investeringsmöten är en central del i den kvalitativa 

analysen. Det har gjorts omfattande forskning om investeringsmötenena mellan analytiker och 

företagsledningar på börsnoterade företag. Solomon och Soltes (2015) är en av de som belyst 

detta och deras forskning tyder på att informationen man erhåller från investeringsmötet har ett 

värde i sig. De drar också slutsatsen att dessa investeringsmöten bidrar i längden till ett allt mer 

välgrundat investeringsunderlag. I samma studie konstaterar författarna att privata 

investeringsmöten är vanligt inom den finansiella sektorn, där hela 99 procent av studiens 

respondenter medverkar i privata investeringsmöten med analytiker och intressenter. Således 

kan det antyda på att privata investeringsmöten mellan analytiker och fondförvaltare är 

väsentligt då dessa också figurerar inom den finansiella sektorn. Dock så finns det begränsad 

forskning kring detta ämne. 

 

Det som har undersökts tidigare är hur fondförvaltare ställer sig till information och vilket 

tillvägagångssätt de effektivast erhåller information. Barker (1998) argumenterade för att 

fondförvaltare mest värderar den personliga kommunikationen i form av privata 

investeringsmöten. Vidare har Daft, Lengel och Trevino (1987) forskat utifrån mediets 

riklighetsteori om vad som är det mest effektiva kommunikationssättet. Slutsatsen blev att 

privata investeringsmöten som är face-to-face bidrar med mest värde jämfört med exempelvis 

videosamtal. Huvudanledningen till varför face-to-face var det rikaste kommunikationsmediet 

var på grund av mötets personliga kontakt där de uppstår en snabb kommunikation och även att 

kunna erhålla en snabb feedback. De facto är det således konstaterat att fondförvaltare ser ett 

värde i att gå på privata investeringsmöten. Men hur ser egentligen analytikerna på 

investeringsmötet med fondförvaltarna? 

 

För att analytikerna ska kunna se ett värde i att medverka i investeringsmötena med 

fondförvaltarna krävs det enligt den sociala utbytesteorin att investeringsmötet ska innehålla ett 

utbyte i form av resurser (Homans, 1958). Det som således är viktigt är att intäkterna överstiger 

kostnaderna för samtliga parter (Cherry, 2019). Eftersom båda parter har relativt höga 

alternativkostnader är det desto viktigare att intäkterna för just dessa investeringsmötena 
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medför större nytta, annars ses investeringsmötena som ineffektiva (Comaford, 2018). Det som 

fondförvaltarna erhåller av utbytet är en potentiell investering men vad analytikerna specifikt 

får ut av investeringsmötet är mer diffust. Vad som kan konstateras är att det är någon form av 

information som analytikerna inte kan få från andra informationskällor, annars hade dessa 

investeringsmötena aldrig ägt rum från första början (Emerson, 1976).  

 

Tidigare har det forskats kring sammanvävning av information från flera olika källor, där 

andemeningen i dessa studier innebär att man tar hänsyn till såväl kvantitativa som kvalitativa 

informationskällor. Med avstamp ur mosaikteorin kan en sammanvävning av de olika delarna 

resultera i att analytikerna erhåller ett mer välgrundat investeringsunderlag som sedan blir en 

rekommendation för kunderna (Fisher, 1958). Frågan är dock vilken slags information 

analytikerna får genom att medverka i investeringsmötena. Det är fastställt att analytiker har 

många andra utförliga informationskällor som bidrar till deras investeringsunderlag. Dessa 

informationskällor är mycket mer detaljerade, lättillgängliga och omfattande än vad de privata 

investeringsmötena är. Detta kan därmed ses som paradoxalt att analytiker medverkar på 

investeringmöten trots att det finns mängder av information att erhålla på andra håll.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet är att skapa förståelse för varför analytiker från finansiella institutioner väljer att 

medverka i privata investeringsmöten med fondförvaltare och hur deras medverkan kan påverka 

investeringsunderlaget.  

 

Examensarbetet grundar sig i följande forskningsfrågor: 

 

Varför väljer analytiker att medverka i privata investeringsmöten med fondförvaltare? 

 

Hur kan analytikernas medverkan påverka deras investeringsunderlag? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel presenteras de tre huvudkomponenterna av den teoretiska referensramen. Dessa 

tre teorier tillämpas individuellt på olika områden relaterat till investeringsmötena mellan 

analytiker och fondförvaltare. Mediets riklighetsteori syftar till att förklara vilket 

kommunikationsmedium som är effektivast, sociala utbytesteorin handlar om utbytet mellan 

parterna på investeringsmötet och mosaikteorin förklarar hur ett investeringsunderlag bildas 

utifrån flera olika informationskällor. Slutligen presenteras en analysmodell av teoriernas 

tillämpning på investeringsmötet.  

2.1 Mediets riklighetsteori 

 

Daft och Lengel introducerade mediets riklighetsteori (MRT) år 1986. MRT var från början 

skapad för att erhålla förståelse för hur man kan tillhandahålla information på ett effektivt sätt 

inom en organisation. De skapade flera modeller för hur en organisation bäst kunde hantera de 

teknologiska framstegen, relationerna inom de interna avdelningarna och miljön inom 

organisationen. Deras modeller visade hur man kunde reducera informationens otydlighet och 

hur information ska tolkas på rätt sätt (Daft & Lengel, 1986). Desto rikare 

kommunikationsmedium en organisation använder sig av, desto mindre är risken att 

informationen är otydlig och tolkas på fel sätt. Det rikaste kommunikationsmediet är face-to-

face möten och ett svagare kommunikationsmedium är exempelvis oadresserad information 

från en hemsida. Detta betyder att när en analytiker medverkar på ett investeringsmöte face-to-

face med en fondförvaltare erhåller analytikern mer information än om analytikern skulle läsa 

allmän information om fonden på fondbolagens hemsida (Daft, Lengel & Trevino, 1987). 

 

Droge, Stank, Goldsby och Markland (2004) menar att MRT inte endast behöver appliceras 

inom ett företag utan de anser även att teorin kan tillämpas inom business-to-business. 

Begreppet business-to-business definieras av James Chen (2019) som en transaktion mellan 

olika företag. När två företag ingår i någon typ av avtal har de med sig olika förväntningar, 

kulturer och antagande för hur avtalet ska operationellt fungera. På grund av den komplicerade 

informationen måste organisationerna använda sig av ett rikt kommunikationsmedium. Detta 

för att undvika konflikter som skapas av misslyckandet att erkänna eller lösa skiljaktigheter. 

Att undvika konflikter kommer medföra en ökad sannolikhet av att ha ett effektivt samarbete 

mellan parterna. Eftersom finansbranschen är en komplex bransch, och framförallt de 

finansiella instrumenten som handlas där, så underlättar face-to-face möten kommunikationen, 

inte minst för analytikerna och fondförvaltarna (Droge et al., 2004).  

2.1.1 Kommunikationsmedium 

 

Enligt MRT bestäms ett kommunikationsmediums riklighet av följande tre parametrar: 

förmågan att hantera flera informationskällor samtidigt, förmågan att ge snabb feedback och 

förmågan att skapa en personlig relation till motparten. För att enkelt förstå dessa tre parametrar 
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kan man citera Daft och Lengel (1989, s. 226): “The more learning that can be pumped through 

a medium, the richer the medium.”. Face-to-face är det rikaste kommunikationsmediet främst 

på grund av att man kan hantera flera informationskällor samtidigt, det finns tillgång till en 

snabb feedback och det är lättare att få en personlig relation. Utöver dessa möjliggör man även 

en sammansättning av flera olika emotionella signaler som man sedan kan tolka. Interaktiva 

medier såsom telefonsamtal innehåller den snabba feedbacken men saknar just funktionen av 

att se varandra. Uteblivandet av ögonkontakt, nickningar och annat kroppsspråk försvårar 

budskapets framförande och uppfattande. Skriven media såsom e-post och brev är personligt 

adresserade men saknar kroppsspråk och har en långsam feedback. Oadresserad skriven media 

som till exempel hemsidor saknar en personlig kontakt, kroppsspråk och tillåter inte feedback. 

Nämnda anledningar leder till att detta media anses ha lägst riklighet. (Daft & Lengel, 1989.) 

 

Därför kan en analytiker som medverkar i ett investeringsmöte med fondförvaltaren använda 

sig av möjligheten till snabb feedback, kroppsspråket, den personliga kontakten och de 

emotionella signalerna. Sedan tolkar analytikern dessa faktorer och använder dem i sitt 

beslutsunderlag huruvida en investering är aktuell eller inte (Daft & Lengel, 1989). En del av 

dessa faktorer finns inte att tillhandahålla när en analytiker till exempel läser en pitchbok om 

en specifik fond, vilket försvårar informationsinhämtningen. En pitchbok syftar till ett 

sammandrag av intressant information om fonden.  

2.1.2 Den teknologiska påverkan 

 

När MRT först utvecklades av Daft och Lengel i mitten av 80-talet hade den teknologiska 

utvecklingen kring videosamtal inte hunnit slå igenom. Därav fokuserade bara Daft och Lengel 

på face-to-face möten och andra kommunikationsmedier där man inte ser varandra, exempelvis 

e-post (El-Shinnawy & Markus, 1992). Som tidigare nämnt rangordnade författarna dessa 

utifrån sina studier (Daft & Lengel, 1986). Allt eftersom teknologin började utvecklas, 

utvecklades samtidigt möjligheten att ha face-to-face konferenser via videosamtal. Således 

skapades ett nytt kommunikationsmedium som Daft och Lengel inte hade räknat med vid sina 

studier. Ungefär ett decennium senare tog professorerna Kydd och Ferry videosamtal i 

beaktning. De undersökte hur användningen av videosamtal påverkade hantering och 

uppfattandet av information utifrån ett MRT tänk. Slutsatsen var att videosamtal är ett så pass 

rikt kommunikationsmedium att det kan rangordnas mellan face-to-face möten och 

telefonsamtal. Anledningen till det är för att videosamtal bidrar med att du kan ta vara på flera 

signaler genom flera olika kanaler av kommunikation, ger omedelbar feedback och ger en 

hyfsad personlig kontakt (Kydd & Ferry, 1994).  

 

Eftersom banker och institutioner kan ha möjligheten att ha många internationella kunder och 

intressenter som de vänder sig till kan videosamtal ha en viktig funktion. När bankerna och dess 

analytiker ska medverka i ett investeringsmöte med exempelvis en internationell fondförvaltare, 

kan det således vara rimligt att anta att det inte alltid kommer ske personligen på grund av de 

geografiska aspekterna. Med Kydd och Ferrys (1994) studie kan det därav konstateras att 

videosamtal är det andra bästa alternativet för analytikerna när de ska erhålla information.   
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2.2 Sociala utbytesteorin  

 

Redan i mitten av 1900-talet började det inom sociologin och socialpsykologin framkomma ett 

tydligt tillvägagångssätt i hur man utbytte information vid ett möte med en annan part. Enligt 

tidigare forskning består interaktionen mellan individer eller företag, såsom analytiker och 

fondförvaltare, av ett utbyte i form av resurser (Homans, 1958). Där analytikerna får ut en viss 

resurs av interaktionen med fondförvaltaren, medan fondförvaltaren får ut en annan. 

Tillvägagångssättet sågs som en teori och kom att kallas för sociala utbytesteorin (SUT). Teorin 

blev allt mer välkänd och de två följande årtiondena gjorde George Homans, John Thibaut, 

Harold Kelley och Peter Blau ett riktigt försök att försöka identifiera och utveckla teorin 

(Emerson, 1976). Detta gjordes från olika håll av tidigare nämnda forskare och efter att Blaus 

“Exchange and Power” uppstod 1964 var det säkert att SUT hade en framtid. För att enkelt 

kunna definiera vad SUT innebär så kan man citera Blau (1964, s. 6): 

 

“Social exchange as here conceived is limited to actions that are contingent on 

rewarding reactions from others.” (Peter Blau) 

 

Definitionen betyder att SUT är en tvåsidig, ömsesidigt bidragande och ömsesidig givande 

process som involverar transaktioner eller utbyten mellan olika parter (Emerson, 1976). Den 

centrala aspekten av teorin är att både analytikerna och fondförvaltarna ska ha en ömsesidig 

nytta av att genomföra detta utbyte. Båda ska således ha möjligheten att få ut något av det och 

utbytet ska också över tid bidra till lönsamma relationer mellan parterna (Cropanzano & 

Mitchell, 2005). 

 

Det finns många tidigare studier om SUT där slutsatsen har dragits att teorin är tillämpbar, 

möjlig och logisk. Lambe, Wittman och Spekman (2001) har forskat kring hur SUT appliceras 

på business-to-business relationer och vilka effekter detta medför. Företagen kan ses som olika 

former av företag där fondförvaltaren representerar ett företag medan analytikerna representerar 

ett annat företag. Det sker regelbundna investeringsmöten mellan analytiker och fondförvaltare, 

där mötena ses som en transaktion mellan företagen. Lambe et al. (2001) argumenterar för att 

det främsta bidraget SUT medför på business-to-business relationer är dess erkännande att båda 

parterna måste vara beroende av varandra, att båda måste få ut något av transaktionen. Tidigare 

har det nämnts att investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare innebär att man 

utbyter någon form av resurs till varandra. För att utbytet mellan parterna ska ha skett effektivt 

krävs det att intäkterna överstiger kostnaderna (Cherry, 2019).  

 

Som tidigare nämnt innebär transaktionen mellan analytiker och fondförvaltare att resurser 

utbyts. Detta har dock skapat en viss problematik kring SUT. Detta är på grund av att det är 

svårt att identifiera hur resurserna ska tolkas och hur de ska tillämpas på bästa sätt. Utöver en 

tillämpning av teorin ur ett ekonomistiskt perspektiv, där man behandlar materiella egenskaper, 

finns det även en symbolisk relevans genom att använda sig av SUT (Cropanzano & Mitchell, 

2005). Vidare har Foa och Foa (1974, 1980) identifierat vilka de sex resurserna är som möjligen 

utbyts vid en transaktion: kärlek, status, information, pengar, varor och tjänster. Det är på 
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grund av detta breda spektrum som bidrar till den tidigare nämnda problematiken kring SUT. 

Vidare menar Cropanzano och Mitchell (2005) att enligt tidigare organisatorisk vetenskap kan 

resurserna delas upp i två olika utfallsgrupper: ekonomiska och socioemotionella. De 

ekonomiska resurserna bidrar till att man adresserar det ekonomiska behovet och dessa tenderar 

att vara mer konkreta. De socioemotionella resurserna adresserar mer mot personens sociala 

sida och att personen ska känna sig respekterad av motparten.  

2.2.1 Ekonomiska resurser 

 

De ekonomiska resurserna som utbyts mellan analytiker och fondförvaltare tenderar att vara 

mer konkreta och specifika än de socioemotionella resurserna. Foa och Foa (1974, 1980) 

nämner också att beroende på vad det är för resurs så utbytts de på olika sätt. Vidare nämner 

författarna att desto mer konkreta och specifika resurserna är, desto snabbare går det att utbyta. 

De resurser som är aktuella att utbytas vid ett investeringsmöte mellan analytiker och 

fondförvaltare ur ett ekonomiskt perspektiv är: information, pengar, varor och tjänster. Där de 

väsentligaste resurserna är information och pengar eftersom dessa är starkt korrelerade med 

vad parterna pratar om. Varor och tjänster är delvis väsentliga men kan också tolkas på sådant 

sätt att de inte går att koppla ihop med investeringsmötet (Foa & Foa, 1980).  

 

När information utbyts mellan analytiker och fondförvaltare innehåller utbytet exempelvis råd, 

åsikter, instruktioner eller upplysningar. Detta är väsentligt för att ett investeringsmöte ens ska 

bli av och att det ska finnas någon form av nytta av att ha ett investeringsmöte. Analytikerna 

medverkar i investeringsmötet för att erhålla någon information och man kan således tänka sig 

att fondförvaltaren är där för att upplysa analytikern om någonting kring sin fond. Då pengar 

är en viktig del inom finansbranschen och således en central del i fonderna, är detta också en 

resurs som utbyts mellan parterna. Foa och Foa (1980) argumenterar för att pengar ses som en 

standardenhet av någon valuta som har ett bytesvärde i exempelvis affärer. Fondförvaltaren 

närvarar på investeringsmötet i mån om potentiella investeringar från bankerna. För att banken 

ska välja att investera deras kunders pengar måste de utvärdera fonden, exempelvis genom deras 

analytiker. Om banken skulle välja att investera erhåller de en del av den totala avgiften som 

tas ut från fonden. (Foa & Foa, 1980.) 

 

Foa och Foa (1980) definierar varor som fysiska produkter, föremål eller material. Därav är det 

svårt att applicera författarnas tänk på ett investeringsmöte mellan analytiker och 

fondförvaltare. Fonden i sig skulle kunna ses som en produkt som fondförvaltaren är där för att 

sälja, men detta är ett svagt argument som inte bygger på något då fonden ses mer som en 

finansiell produkt än fysisk. Tjänster innebär aktiviteter som påverkar en persons kropp eller 

tillhörigheter som ofta utgörs av en annan part. Det är således svårt att se detta appliceras på ett 

investeringsmöte där ingen gör någon speciell tjänst för den andre. (Foa & Foa, 1980.) 

2.2.2 Socioemotionella resurser 
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Som tidigare nämnt adresserar de socioemotionella resurserna mer mot en persons sociala sida 

och personens behov av att känna sig respekterad (Cropanzano & Mitchell, 2005). Utöver det 

finns det även en viktig del att ta hänsyn till när man meddelar socioemotionella resurser, vilket 

är att motparten ska känna sig att hen behandlas med värdighet (Shore, Tetrick, Lynch & 

Barksdale, 2006). De socioemotionella resurserna som Foa och Foa (1980) har identifierat är 

kärlek och status. I relation till investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare har dessa 

inte lika stor påverkan på mötets värde som de ekonomiska resurserna, men de har ändå en viss 

betydelse. Det är viktigt att båda parterna som medverkar i investeringsmötet behandlar 

varandra med ömsesidig respekt och förståelse för varandra (Foa & Foa, 1980). Både 

analytikerna och fondförvaltarna medverkar i investeringsmötet för att erhålla någonting, 

således är det viktigt att man närvarar på investeringsmötet på ett korrekt sätt ur ett 

socioemotionellt perspektiv.  

 

Foa och Foa (1980) definierar kärlek som den resurs där man uttrycker tillgivenhet, värme eller 

komfort för den andra parten. Rent konkret kan kärlek vara någonting som inte passar in i 

investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare, men att visa varandra tillgivenhet och 

liknande är ändå viktigt i sig. Status är dock mer relaterbart än kärlek. Status syftar till att 

parterna ska förmedla till den andra parten att de har respekt och aktning för dess talang. Det är 

också viktigt att man förmedlar prestige (Foa & Foa, 1980). När analytikerna och 

fondförvaltarna närvarar på ett investeringsmöte representerar de både sig själva som individer, 

men även bankerna eller institutionerna som de arbetar för. Det är därför av stor betydelse att 

förmedla respekt för den andra partens arbetsroll och bank.   

2.3 Mosaikteorin 

 

Mosaikteorin är en kvalitativ investeringsstrategi som utvecklades av Philip Fisher under hela 

hans livstid. Det strategin bygger på är att hitta tillväxtbolag som växer snabbare än 

genomsnittsföretaget (Massironi, 2014). Han menar att de enda aktierna som är värda att äga 

under en längre tid är de som har en lång tillväxtresa framför sig (Fisher, 1960). Det som skiljer 

Fishers mosaikteori från andra investerares strategier är dess tillvägagångssätt att identifiera 

bolag. Fisher använder sig då av en metod som är baserad på att intervjua konkurrenter, 

leverantörer och kunder inom sektorn där företaget som han ska studera agerar (Massironi, 

2014).  

 

När information kombineras, som erhålls från kvartalsrapporter och intervjuer med 

företagsledningar, så resulterar det i att man får ett mer välgrundat investeringsunderlag (Fisher, 

1958). Detta tillvägagångssätt skulle kunna jämföras inom kontexten för fonder, att man 

intervjuar fondförvaltaren, analytikerna på fonden i fråga och chefen över investeringar 

(Massironi, 2014). Sedan jämförs den informationen med andra källor, såsom fondens 

historiska avkastning och annan publik information av fondbolaget. Således innebär 

mosaikteorin att man ska genom att hitta och analysera många olika informationskällor kunna 

göra en sammanvägd bedömning för att fastställa det aktuella värdet för en tillgång eller 

huruvida det är värt att investera i en fond eller inte (Fisher, 1958).  
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Genom att använda sig av de tidigare nämnda informationskällorna kan man enligt Fisher 

(1958) upptäcka tillväxtpotentialen i tillgångar innan det syns i de finansiella rapporterna. Detta 

medför att man genom denna metod köper en tillgång på information som resterande del av 

marknaden, som oftast använder sig av kvantitativa analyser, inte skulle göra. Fisher menar 

vidare att om man skulle använda sig av en kvantitativ analys, där man endast analyserar publik 

fakta, som exempelvis kvartalsrapporter, så skulle det inte rättfärdiga en investering (Fisher, 

1980). Strategin att endast analysera kvantitativa variabler, såsom historisk avkastning och 

liknande, rättfärdigar inte någon investering för fonder menar Bryan och Li (2016). Eftersom 

på lång sikt finns det ingen meningsfull korrelation mellan historisk och framtida 

fondavkastning.  

2.4 Analysmodell 

 

Utifrån ovanstående teorier har en analysmodell skapats. Analysmodellen är ämnad till att 

förklara olika delar av varför en analytiker väljer att medverka i ett investeringsmöte med 

fondförvaltare och hur investeringsunderlaget påverkas. Analysmodellen kan delas upp i 

följande tre steg: 

 

1. Olika sätt att genomföra ett privat investeringsmöte innebär att investeringsmöten 

kan gå tillväga på två olika sätt. Beroende på vilket sätt som väljs kommer det att 

påverka rikligheten av diskussionen. De två sätten är face-to-face och videosamtal. 

 

 

 

2. Utbyte av resurser sker i transaktionen mellan analytiker och fondförvaltare. 

Resurserna kan antingen vara ekonomiska eller socioemotionella och dessa resurser 

bidrar med olika typer av värden. 

 

 

 

3. Sammanvävning av information syftar till att analytikerna använder sig av både ny 

och tidigare erhållen information. Den nya informationen erhålls från investeringsmötet 

medan den tidigare erhållna informationen kommer från den grundundersökningen. 
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Genom att analytikerna medverkar i investeringsmöten med fondförvaltare erhåller de 

det totala investeringsunderlaget 

2.4.1 Steg 1: Olika sätt att genomföra ett privat investeringsmöte 

 

Steg 1 är modellens början och är starten i analysen av varför analytiker vill medverka i 

investeringsmöten och hur detta påverkar investeringsunderlaget.  Detta steg kommer i största 

del att ta avstamp ur mediets riklighetsteori. Steget syftar till att förklara vilket tillvägagångssätt 

analytikerna väljer att genomföra investeringsmötena på och vad för fördelar respektive 

nackdelar det medför. Ett investeringsmöte kan genomföras på flera olika sätt men denna studie 

riktar fokus på face-to-face och videosamtal. Anledningen till det är för att Daft, Lengel och 

Trevino (1987) samt Kydd och Ferry (1994) har argumenterat för att dessa tillvägagångssätt 

medför den högsta rikligheten. De sistnämnda författarna har dragit slutsatsen att face-to-face 

medför en högre riklighet än videosamtal.  

 

Med stöd ur tidigare forskning av ovannämnda författare kommer det att medföra en högre 

riklighet för analytikerna att genomföra investeringsmötet face-to-face än via videosamtal. Det 

betyder att kommunikationen mellan analytikerna och fondförvaltarna blir mer effektiv genom 

att närvara fysiskt på investeringsmötena. På grund av det effektiva tillvägagångssättet, kommer 

det att resultera i att investeringsmötena bidrar med större värde och således blir 

investeringsunderlaget bättre. De största anledningarna till det är att analytikerna kan genom att 

närvara i person ta del av fondförvaltarens kroppsspråk och genom det skapa sig en bild av hur 

fondförvaltaren är som person och hur informationen förmedlas. Daft och Lengel (1986) har i 

en tidigare studie argumenterat för att en snabb feedback blir möjlig via face-to-face. En snabb 

feedback är en väsentlig del av varför analytikerna väljer att träffa fondförvaltarna face-to-face. 

Eftersom det är en diskussion mellan parterna medför en snabb feedback att analytikerna kan 

ställa följdfrågor efter feedbacken har givits. Det bidrar till att kommunikationen mellan dessa 

blir allt mer effektiv och mer information kan delas mellan analytiker och fondförvaltare. 

Genom att analytikerna träffar fondförvaltarna face-to-face bidrar det även till att en potentiell 

personlig kontakt uppstår vilket gör detta kommunikationsmedium rikare (Daft & Lengel, 

1986).  

 

Utifrån mediets riklighetsteori är videosamtalets största nackdel att samtliga egenskaper av 

kommunikationen försämras, till exempel kan inte analytikerna i samma mån ta del av 

fondförvaltarens kroppsspråk vilket försämrar kommunikationen (Kydd & Ferry, 1994). När 

investeringsmötet sker via videosamtal tenderar även diskussionen att bli mer monologbaserad 

än diskussionsbaserad (Janghorban, Roudsari & Taghipour, 2014). 

2.4.2 Steg 2: Utbyte av resurser 

 

Utifrån tillvägagångssätten som identifierats i steg 1 sker det sedan en transaktion av resurser 

mellan analytikerna och fondförvaltarna som grundar sig i den sociala utbytesteorin (Homans, 

1958). De resurser som utbyts genom transaktionen kan antingen vara av ekonomisk eller 
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socioemotionell karaktär. De ekonomiska resurserna kan antas bidra med anledningar till varför 

analytiker väljer att medverka på investeringsmöten med fondförvaltare. Detta eftersom de 

ekonomiska resurserna är information, pengar, varor och tjänster. Jämfört med de 

socioemotionella resurserna, som kärlek och status, pekar de ekonomiska resurserna åt att vara 

mer relevanta (Foa & Foa, 1980). Dock är det även viktigt att ur ett socioemotionellt perspektiv 

visa ömsesidig respekt och förståelse för varandra. Analytikerna och fondförvaltarna 

representerar inte endast sig själva, utan även de finansiella institutionerna de arbetar på, därav 

är det viktigt att visa respekt för den andra partens arbetsroll och företag.  

 

Som tidigare nämnt är de ekonomiska resurserna, information och pengar av störst betydelse i 

denna studie. Därav är det även på dessa resurser som fokus kommer att ligga i analysmodellen. 

På investeringsmötet sker ett informationsutbyte av åsikter, råd och upplysningar om fonden 

och fondförvaltaren. När denna information når analytikerna så bildar de sig en referensram 

som de kan tolka och analysera. Detta medför att analytikerna på så sätt kan utveckla sitt 

investeringsunderlag. Men för att detta investeringsmöte ska ske så måste det enligt den sociala 

utbytesteorin ske någon form av utbyte av resurser. Resursen som fondförvaltaren kan erhålla 

från analytikern är pengar i form av en potentiell investering i sin fond. (Foa & Foa, 1980.) 

2.4.3 Steg 3: Sammanvävning av information 

 

Det sista steget i analysmodellen är till för att förklara utifrån tidigare forskning hur analytiker 

sammanväver både tidigare erhållen information och ny information. Den tidigare forskning 

som har gjorts om mosaikteorin är relevant och således är steg 3 baserad på den teorin. 

Andemeningen är att information kan erhållas från olika källor som sedan sammanvävs och 

bildar ett mer välgrundat investeringsunderlag (Fisher, 1958). Den gamla informationen som 

påpekats tidigare brukar vara en form av grundundersökning främst genom ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Informationen kommer vanligtvis från exempelvis Morningstar och andra 

liknande källor. Det Bryan och Li (2016) argumenterade för var att endast använda sig av 

kvantitativ data är inte tillräckligt för att erhålla ett komplett investeringsunderlag. Det 

kvalitativa tillvägagångssättet kan därmed ses som en väsentlig del. I steg 2 beskrivs det vilken 

ny information analytikerna erhåller under investeringsmötet, vilket är ett kvalitativt sätt att 

erhålla information. Således är steg 3 till för att analysera hur analytikerna sammanväver ny 

och tidigare erhållen information med hänsyn till mosaikteorin. Till slut kommer steg 3 att 

kunna analysera om sammanvävningen av information faktiskt bidrar till ett mer välgrundat 

investeringsunderlag och om både den kvantitativa och kvalitativa delen har en väsentlig del i 

det totala investeringsunderlaget. 
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3 VETENSKAPLIG METOD 

3.1 Studiens avsikt 

 

Avsikten med denna studie var att skapa förståelse för varför analytiker väljer att medverka i 

ett investeringsmöte med fondförvaltare och hur det påverkar investeringsunderlaget. Tidigare 

har vi nämnt att det har gjorts begränsad forskning kring detta område och således kommer 

denna studie att bidra med ytterligare kunskap. Därav syftar studien till att öka förståelsen för 

varför analytiker väljer att medverka i investeringsmöten med fondförvaltare trots att det finns 

mycket annan lättillgänglig information.  

 

För att erhålla empiri till denna kvalitativa studie har dess författare valt att använda i första 

hand ett deduktivt tillvägagångssätt som utgår från tidigare forskning. Detta var baserat på att 

studien avser att skapa förståelse för varför analytiker väljer att medverka i investeringsmöten 

och tidigare forskning har poängterat vikten av kvalitativa analyser vid fondselektering. 

Anledningen till valet av vårt tillvägagångssätt var främst baserat på att det tidigare inte har 

konstaterats varför analytiker medverkar i investeringsmöten med fondförvaltare och hur 

investeringsunderlaget påverkas (Denscombe, 2000).  

3.2 Litteratursökning 

 

Studien är delvis baserad på litteratur såsom vetenskapliga artiklar inom kommunikation och 

finans. Studien har också grundats utifrån relevanta böcker som främst behandlar området kring 

vetenskaplig metod. De vetenskapliga artiklarna är främst hämtade från Luleå tekniska 

universitets databas samt Google Scholar. Nyckelorden som har använts vid litteratursökningen 

var: social exchange theory, media richness theory, mosaic theory, fund analysts, fund manager, 

investment meetings, performance persistence, mutual funds. 

3.3 Urval av intervjupersoner 

 

För att göra ett urval av intervjupersoner valde vi att använda metoden selektivt urval. Detta för 

att intervjupersonerna har blivit utvalda för att erhålla en så hög relevans som möjligt i studien 

(David & Sutton, 2011). För att kunna kontakta intressanta intervjupersoner till studien började 

vi först med att undersöka vilka finansiella institutioner som medverkar på investeringsmöten 

med fondförvaltare. Fokus lades på större och välkända finansiella institutioner för att vi ansåg 

att detta skulle bidra med en högre kredibilitet till studien. Därefter kontaktades dessa via mail 

där vi beskrev studien samt dess syfte och en förfrågan vänd till aktuella intervjupersoner om 

de skulle vilja medverka på en intervju. De personer som var intresserade av att ställa upp på 

en intervju kontaktades igen där vi ingående förklarade intervjuns upplägg samt frågade om de 

eller institutionen skulle vilja vara anonyma i studien.  
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Personerna blev identifierade genom studiens urvalskriterier, vilket är att personerna måste 

representera en finansiell institution och medverka på investeringsmöten med fondförvaltare. 

Samtliga av intervjupersonerna verkar inom den finansiella sektorn. Även fast alla 

intervjupersoner inte har titeln analytiker, har samtliga personer liknande arbetsuppgifter och 

därav representerar intervjupersonerna analytikerna i denna studie. Därmed är urvalet baserat 

på de personer som ses vara väsentliga för studien och forskningsfrågorna. Nedan i Tabell 1 

presenteras sammanfattningsvis intervjupersonernas namn, företag och titlar. 

 

Tabell 1: Sammanfattning av intervjupersonernas namn, företag och titlar. 

 

  Namn  Företag Titel 

Johanna Påhlsson Söderberg & Partners Fondanalytiker 

Per Johannessen Söderberg & Partners Produktanalytiker 

Per Lindgren Skandia Chef Förvaltarval 

Tobias Tallberg Handelsbanken Produktanalytiker 

Anonym Dansk finansiell institution Fondselektering 

Amelie Dahlgren & Karsten 

Marzoll 

SEB Förvaltarval & 

Fondanalytiker 

 

3.3.1 Bakgrundsbeskrivning av intervjupersonerna 

 

För att få en överblick av vilka intervjupersonerna är och möjligtvis kunna erhålla en bredare 

förståelse för vem personen i fråga är, har författarna valt att kort beskriva varje persons 

bakgrund nedan: 

 

Johanna Påhlsson arbetar på Söderberg & Partners. Hon har nyligen bytt tjänst från att vara 

ansvarig över fondanalys till en mer projekt liknande tjänst, som dock fortfarande är kopplat 

till fonder och dess analys. Hon har arbetat på Söderberg & Partners i fem år, där två av dessa 

var under hennes akademiska utbildning. Därefter har hon varit fast anställd i tre år. 

 

Per Johannessen arbetar med produktanalys på Söderberg & Partners. Hans ansvar ligger på 

att analysera olika typer av fonder. Efter att ha arbetat på norska ambassaden med 

ekonomirelaterade arbetsuppgifter i både Köpenhamn och Stockholm så började Per på 

Söderberg & Partners. Han har nu arbetat där i tre år.  

 

Per Lindgren har arbetat på Skandia i 20 år. Han arbetar med förvaltning och är nu chef över 

förvaltarval.  

 

Tobias Tallberg arbetar som produktanalytiker inom allokeringsförvaltningen på 

Handelsbanken. Han har arbetat på Handelsbanken under hela hans arbetsverksamma liv, där 
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han började arbeta 2007. De senaste fyra till fem åren har han tillhört allokeringsförvaltningen 

som produktanalytiker.  

 

Anonym arbetar på en stor finansiell institution i Danmark. Hens arbetsuppgifter är att välja 

vilka externa fonder och externa förvaltare som institutionen ska investera i. Hen har arbetat 

inom branschen i sex år, där de tre första åren var som fondförvaltare men de senaste tre åren 

har hen bytt sida och börjat analysera fonder istället. 

 

Amelie Dahlgren & Karsten Marzoll arbetar båda med att analysera fonder på SEB. Karsten 

har arbetat på SEB i 18 år, där han under de senaste två åren har varit senior fondanalytiker. 

Efter Amelies examen började hon arbeta på SEB och har nu varit där sedan två år tillbaka. 

3.4 Datainsamling 

 

Studiens primärdata består av intervjuer med relevanta personer och en deltagande observation. 

Då vi har behandlat den personliga kontakten i vår teoretiska referensram valde vi att ta avstamp 

ur teorin i form av att medverka på så många face-to-face intervjuer som möjligt. Detta på grund 

av att tidigare forskning har belyst att face-to-face möten ses som det rikaste 

kommunikationsmediet (Daft & Lengel, 1986). Det resulterade i att 4 av 6 intervjuer skedde 

face-to-face på institutionernas huvudkontor i Stockholm. På grund av geografiska förhållanden 

var intervjun med en stor finansiell institution tvungen att vara på videosamtal via Skype 

eftersom dess huvudkontor är i Danmark. Den sista intervjun som genomfördes var med SEB 

och den var också på videosamtal via Skype, detta gjordes främst på grund av distansen mellan 

parterna. Under den intervjun medverkade två personer från SEB som svarade på 

intervjufrågorna tillsammans. Alla intervjuer, förutom den med Per Lindgren på Skandia, blev 

inspelade och samtliga intervjuer var cirka en timme.  

 

För att erhålla en djupare förståelse för varför analytiker väljer att medverka i investeringsmöten 

med fondförvaltare har vi utformat intervjufrågorna utifrån det. Intervjuerna innehöll öppna 

frågor eftersom på så sätt underlättar det att få mer detaljerade svar från intervjupersonerna 

(Bryman & Bell, 2017). När intervjuguiden skapades undvek studiens författare att ställa 

ledande frågor och delvis göra situationsbaserade frågor där intervjupersonerna får tänka 

tillbaka på specifika gamla investeringsmöten. I två av fallen ville intervjupersonerna att vi 

skickade vår intervjuguide i förväg så att de kunde se över om de var rätt person för att besvara 

frågorna.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade eftersom vi då hade möjligheten att leda intervjun samt att 

ställa följdfrågor när intervjupersonerna var inne på något intressant (Bryman & Bell, 2017). 

Då intervjuerna var semistrukturerade bidrog det med att svaren blev olika beroende på vilken 

person som blev intervjuad. Detta resulterade i att de relevanta svaren med hänsyn till studiens 

forskningsfrågor blev presenterade i resultatdelen. För att stärka resultatdelen har också 

relevanta citat presenterats.  
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3.4.1 Deltagande observation 

 

Utöver intervjuer har också data insamlats genom ett deltagande av studiens författare vid ett 

investeringsmöte. Dock ville en av institutionerna vara anonyma i studien. De som närvarade 

på investeringsmötet var en av den anonyma institutionens fondanalytiker och tre aktuella 

personer från fonden Handelsbanken Nordiska Småbolag. Det finns flera anledningar till varför 

deltagande observation är ett bra och rimligt sätt att samla in data på. Bryman och Bell (2017) 

argumenterar för att detta tillvägagångssätt resulterar i att observatören får en bättre 

utgångspunkt i att skapa sig en bild av hur det går till i praktiken. Vid deltagande observation 

kommer observatören i en omfattande kontakt med den aktuella miljön och således kan 

observatören noggrant kartlägga hur personerna på investeringsmötet beter sig (Bryman & Bell, 

2017). 

 

Av att studiens författare deltog i ett investeringsmöte erhölls en fördjupad förståelse över hur 

ett investeringsmöte går till i praktiken. Förståelse för hur parterna pratar med varandra, vad 

parterna pratar om samt varför parterna träffas erhölls även av studiens författare. Den 

deltagande observationen bidrog till att resultatet blev mer rikt. I resultatet har detta presenterats 

i form av en berättelse för att ge läsaren en möjlighet att sätta sig in i investeringsmötet. Som 

tidigare nämnt ville en av institutionerna vara anonyma och båda partnerna höll med om att 

investeringsmötet inte skulle bli inspelat. Därav fick inte studiens författare möjligheten att 

spela in samtalet för vidare analysering. 

3.5 Analysmetod 

 

Efter intervjuerna var gjorda och all transkribering hade skett började kodningen av empirin. 

Tillvägagångssättet var på sådant sätt att empirin var flera gånger noga genomläst där 

återkommande ämnen och intressanta åsikter noterades. Efter detta var behandlat började 

empirin att analyseras. Både sammanställningen och analysen av empirin hade sin grund i 

studiens syfte och forskningsfrågor. När studiens författare valde analysmetod togs avstamp 

från Braun och Clarkes (2006) studie kring analys av kvalitativ data. Andemeningen i deras 

studie var att man skulle utgå från ett tematiskt tillvägagångssätt, vilket innebär att empirin 

delas upp i olika teman och sedan blir analyserade utifrån aktuellt ämne (Braun & Clarke, 2006).  

 

För att erhålla relevanta teman, valdes teman med hänsyn till studiens syfte och 

forskningsfrågor samt utifrån den noggranna avkodningen som skedde av empirin. När studiens 

författare valde teman var de baserade till en stor del av den analysmodell som skapades utifrån 

de identifierade teorierna. Dessa teman har i åtanke att bidra med en fördjupad förståelse för 

varför analytiker väljer att medverka i investeringsmöten med fondförvaltare och hur detta kan 

påverka investeringsunderlaget. Temana identifierades således som olika anledningar till varför 

en analytiker väljer att medverka i ett investeringsmöte och vad för värde varje anledning bidrar 

till.  
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Första temat som identifierades var värdet av investeringsmötets tillvägagångssätt, vilket är 

sammankopplat med första steget i analysmodellen. Det andra temat som identifierades var 

baserat på vad för värde resurserna har som förmedlas på investeringsmötet. Steg 2 av 

analysmodellen var ämnat till att analysera detta. Sista temat är sammankopplat till tredje och 

sista steget i analysmodellen där värdet av att sammanväva olika sorters information har 

behandlats. Eftersom studiens datainsamling även utgick från en deltagande observation har 

även det analyserats i resultatdelen. Analyseringen som gjordes av empirin genomfördes i form 

av en jämförelse över likheter och olikheter mellan intervjupersonerna och dess svar. 

3.6 Studiens trovärdighet 

 

Syftet med studien är inte att generalisera över varför alla analytiker medverkar i 

investeringsmöten med fondförvaltare utan snarare att få en inblick. Därav har studien utgått 

från sex intervjuer samt en deltagande observation. Den empiri som blev insamlad från diverse 

intervjuer och deltagande observationen har efteråt kunnat bli granskad av intervjupersonerna 

genom att de har fått ta del av citat och liknande som studiens författare använt sig av. Detta 

medför att empirin ses som verifierad och att intervjupersonerna inte har blivit misstolkade 

(Denscombe, 2000). För att den insamlade empirin skulle bli mer korrekt fanns även 

möjligheten att följa upp med följdfrågor via mail efter intervjun. Holme och Solvang (1991) 

menar att genom den semistrukturerade intervjun ökade närheten till intervjupersonerna vilket 

kan leda till trovärdig empiri. Då studiens författare valde att besöka och genomföra majoriteten 

av intervjuerna på intervjupersonernas kontor, där de känner sig bekväma och tillfreds med att 

öppet vädra sina åsikter, så medförde detta en trovärdighet till studien.  

 

Som tidigare nämnt fick studiens författare möjligheten att delta som observatörer på ett 

investeringsmöte mellan en anonym institution och Handelsbanken. Detta har bidragit med att 

studiens trovärdighet har förbättrats eftersom observationen har inneburit möjligheten att 

jämföra vad som sker i praktiken med vad som intervjupersonerna berättade. Således har en 

övergripande bild skapats (Denscombe, 2000). 

 

Intervjupersonerna representerade majoriteten av de största svenska och danska finansiella 

institutionerna. Dessa intervjupersoner arbetade även på institutionernas huvudkontor. Då 

samtliga finansiella institutioner är verksamma i Norden och de kulturella skillnaderna är 

relativt små så anser studiens författare att denna studies resultat och slutsatser kan appliceras 

på de nordiska länderna. 

3.7 Metodproblem  

 

När empirin samlades in uppstod ett fåtal problem på grund av den metod som valdes. Studiens 

författare har enligt bästa förmåga försökt att motverka problemen på ett effektivt sätt. 

Problemen som uppstod var relaterade till videosamtal, språk, och de fall när intervjupersonerna 

inte ville att intervjun spelades in.  
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Som tidigare nämnt var majoriteten av intervjuerna face-to-face vilket är positivt. Dock var två 

av intervjuerna via Skype. Att ha videointervju via Skype är inte optimalt och det påverkade 

kvaliteten av intervjun eftersom små nyanser av kroppsspråk försvinner och det tenderar att bli 

mer monolog än diskussion (Janghorban, Roudsari & Taghipour, 2014). Om dessa intervjuer 

istället hade varit face-to-face hade det bidragit till att empirin eventuellt hade tolkats på ett 

annat sätt (David & Sutton, 2011). På grund av distansen var videosamtal det bästa alternativet 

av möjliga kommunikationsmedium eftersom på så sätt fanns möjligheten att till en viss del 

tolka intervjupersonens kroppsspråk (Kydd & Ferry, 1994). Utöver det problemet var också 

båda videointervjuerna på engelska vilket bidrog till en viss problematik eftersom engelska inte 

är författarnas modersmål. Dock kände författarna att deras kunskap inom engelska är 

tillräckligt för att förstå vad intervjupersonenrna säger och menar. Vid de enstaka fall där 

författarna behövde ytterligare förklaring ombads intervjupersonerna att förklara mer utförligt 

vad de menade.  

 

I de fallen när personerna i fråga inte ville att intervjun eller deltagande observationen skulle 

bli inspelad uppstod svårigheten med att i efterhand kunna analysera personernas svar och 

åsikter. Detta problem motverkades genom att en av studiens författare ägnade sig åt att 

anteckna medan den andre ställde frågor och fokuserade mer på att lyssna vad som sades. Direkt 

efter intervjun och deltagande observationen diskuterades anteckningarna mellan författarna 

och på så sätt erhölls ett mer detaljerat empiriskt underlag från intervjun och observationen. På 

grund av att intervjun inte blev transkriberad utifrån en inspelning så valde studiens författare 

att undvika från att citera personen i resultatdelen.  
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4 RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras först de identifierade anledningarna till varför analytiker medverkar 

i investeringsmöten och hur det påverkar investeringsunderlaget. Sedan berättar studiens 

författare om när de fick möjligheten att närvara på ett investeringsmöte mellan en anonym 

institution och Handelsbanken. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i form av relevanta 

punkter inför tolkningen.  

4.1 Anledningar till analytikernas medverkan 

4.1.1 Investeringsmötets tillvägagångssätt 

 

Intervjupersonerna menar att beroende på hur analytikerna genomför investeringsmötet 

kommer detta att bidra till olika resultat. Samtliga anser att den personliga kontakten de erhåller 

genom face-to-face möten är väsentligt för att en potentiell investering ska göras. De menar 

också att videosamtal via Skype är ett tillvägagångssätt de använder sig av, men det kan dock 

påverka informationen som analytikerna erhåller. Anonym menar på att hela 80–90 % av 

investeringsmötena sker face-to-face. 

 

Påhlsson tycker att investeringsmöten via Skype blir sämre än om de vore face-to-face. Hon 

menar att videosamtal medför att det blir mer monolog, att det blir svårt att hoppa in och avbryta 

när man har en snabb fråga som de vill flika in med: 

 

“Tycker jag att de [möten] kan vara sämre om de är på Skype [...] När man 

pratar på Skype eller telefon så är det svårare att hoppa in och avbryta och det 

tenderar att bli mer att jag pratar, du pratar. [...] Det tenderar att bli mer dialog 

när man verkligen träffas...” (Johanna Påhlsson) 

 

Således innebär face-to-face möten att det bidrar till en djupare diskussion, vilket analytikerna 

ser positivt på. Ett par intervjupersoner menar att genom att sitta face-to-face kommer det 

resultera i att kommunikationen blir lättare och man får en bättre känsla av personen. 

Huvudanledningen till att analytikerna medverkar på investeringsmöten face-to-face är för att 

dialogen flyter på mycket bättre. På Anonyms institution har man även arbetat med att analysera 

kroppsspråk så analytikerna ska kunna erhålla mer information av investeringsmötet än det som 

sägs verbalt: 

 

“I think for one the ease of communication, it helps sitting face-to-face, you can 

get a feel for, sort of the state of the person. Previously we have done a lot of 

work with analysing body languages and that sort of stuff when you are asking 

questions. That is a key point when you get a much more fluid dialog.” 

(Anonym) 
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Det Anonym delvis antyder är att ha kunskap kring exempelvis kroppsspråk kan påverka 

informationen som erhålls från ett samtal med en fondförvaltare. Dahlgren instämmer med 

Anonym men menar också att ha möjligheten att avbryta fondförvaltaren är viktigt: 

 

“… you get a better sense of the person, and you are able to interrupt with 

questions and to follow the body language of the person.” (Amelie Dahlgren) 

 

Då det handlar om mycket pengar när analytikerna potentiellt vill investera i en specifik fond 

så anser Anonym att själva face-to-face mötet är viktigt. Hen menar att det är viktigt att träffa 

fondförvaltaren fysiskt för att delvis kunna formellt skaka hand när en investering ska göras. 

Genom det fysiska närvarandet kan analytikerna lättare få ett intryck av fondförvaltaren jämfört 

med andra tillvägagångssätt. 

 

“I think in some perspective if you are going to invest a billion kronor or 

whatever it might be, it will make sense to sort of going to see the product and 

see what type of firm it is, to meet the type of people face-to-face, shake hands 

and get an impression of the person rather than just doing something over a 

conference call.” (Anonym) 

 

Om parterna träffas face-to-face så pekar ovanstående citat mot att analytikerna får en klarare 

bild av vem och vad de verkligen investerar i. Detta kan således påverka analytikernas beslut 

huruvida de ska investera eller inte. 

4.1.2 Transaktionens resurser 

4.1.2.1 Investeringsfilosofi 

 

Samtliga intervjupersoner tycker att investeringsfilosofin som fondförvaltaren använder sig av 

i fonderna är intressant att diskutera. Att förstå den underliggande strategin som fondförvaltaren 

grundar alla sina investeringar på är viktigt. Anonym förklarar detta och ger samtidigt konkreta 

exempel på två olika investeringsstrategier: 

 

“Then you hear about their philosophy, basically how in their view they make 

money in a given asset class. Is it by doing fundamental bottom up research or 

is it by applying top down view with a rotating portfolio in and out of sectors 

that are in and out of favour etc. That gives you a pretty good idea of how the 

manager operate and what their philosophy for generate returns are.” 

(Anonym) 

 

Baserat på vad Anonym säger pekar det mot att analytikernas förståelse för investeringsfilosofin 

är väsentligt för investeringsunderlaget. På grund av att investeringsfilosofin är en bidragande 

faktor till hur fonden genererar sin avkastning ses detta som en viktig sak att diskutera. För att 

analytikerna ska förstå hur investeringsfilosofin bidrar till att skapa avkastning, menar 
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intervjupersonerna att de arbetar mycket med jämförande bedömningar av fonder inom samma 

kategori. Påhlsson nämner att något av det viktigaste är att utgå från den relativa bedömningen. 

Vidare menar Johannessen att även om fonder ser väldigt lika ut när man tittar på deras innehav, 

så kan de fortfarande ha innehaven av olika anledningar:  

 

“För att göra en bedömning av en fond så säger det inte så mycket om man bara 

träffar en fond, man vill kolla på flera inom samma kategori för att sedan göra 

en jämförande bedömning. De kan ha väldigt olika strategier men ändå ha 

väldigt lika innehav. Men de gör olika bedömningar av läget och har innehaven 

av olika anledningar, vilket är intressant att förstå.” (Per Johannessen) 

 

Således menar intervjupersonen att vid en fondanalys kan två olika fonder ha samma innehav 

men strategin kan dock skilja sig drastiskt. Detta tyder på att analytiker måste förstå skillnaden 

i strategierna för att sedan kunna implementera rätt strategi i framtiden för att erhålla 

avkastning. Vidare menar intervjupersonerna att fondens innehav ska grunda sig i 

hållbarhetsfrågor. De menar även att deras företag, eller inom en snar framtid, bara ska investera 

i hållbara fonder. För att få en hållbarhetsstämpel får fonderna inte investera i till exempel 

kärnvapen, fossila bränslen eller tobak. Sverige är bland de länder som är längst fram i hållbart 

sparande förklarar Påhlsson. I samtliga av intervjupersonernas företag så har hållbart sparande 

varit en central del i grundanalysen. Är fonderna inte hållbarhetsstämplade så investerar inte 

heller de finansiella institutionerna i dem. Tallberg förklarar kort hur han ser på hållbara 

investeringar: 

 

“Hållbarhet är något som vi diskuterar väldigt mycket. [...] De som tidigare har 

investerat i fossila bränslen och sedan ska investera i något annat, och det är 

ofantligt mycket pengar som ligger där, kommer att söka sig till clean energy 

och detta inflödet från gamla tillgångar till nya tillgångar skapar en enorm 

affärspotential [...] Vi vill göra gott med våra investeringar men vi har också 

en finansiell fråga. Vi måste skapa avkastning för våra kunder. Det finns en 

affärsmöjlighet samtidigt som man kan göra gott och det är den win-win 

situationen som är den bästa.” (Tobias Tallberg) 

 

Det Tallberg menar antyder på att hållbart sparande är en attraktiv investering för analytikerna 

och således ska tid läggas på att undersöka och analysera detta. Vidare menar 

intervjupersonerna att det är viktigt att förstå vad fondförvaltaren har för strategi idag. Detta 

för att analytikerna sedan ska kunna avgöra om denna strategi kan fungera i framtiden. Om 

fondförvaltaren sedan börjar investera i något annat utöver det som är i linje med strategin så 

kommer det att medföra att analytikerna blir konfurdersamma. Anonym förklarar vad det kan 

innebära: 

 

“If you had a fund manager that had a baise against value or growth and you 

see that they start to make a position that are not in line with that. That is 

something that you would look in to. Are we comfortable with that or should we 

maybe look in to terminating the position.” (Anonym)  
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Om fondförvaltaren plötsligt börjar investera i tillgångar som tidigare inte nämnts kan problem 

kring allokeringen uppstå. Således är det viktigt för analytikerna att investera i fonder med en 

konsekvent strategi. 

 

4.1.2.2 Investeringsprocess 

 

Förvaltarens investeringsprocess på fonderna är något som alla intervjupersoner ser som ytterst 

viktigt att diskutera på de privata investeringsmötena. Lindgren vill ställa frågor som besvarar 

hur fondbolagen bedriver förvaltningsarbetet och den dagliga verksamheten. Tallberg förklarar 

vad det är han vill förstå kring investeringsprocessen:  

 

“[Jag vill prata om] processen, bara processen. Jag vill förstå vad det är de 

gör, hur de gör det och varför de gör det. För det är det enda sättet att för mig 

kunna förstå hur den här fonden eventuellt kommer utvecklas i framtiden, är att 

förstå vilken process som finns i dagsläget. Hur skapar man sin avkastning.” 

(Tobias Tallberg) 

 

När analytikerna har förståelse för processen och hur den fungerar så kan de bilda sig en egen 

uppfattning om fonden. De kommer kunna skapa sig en uppfattning om fonden har potentialen 

till att generera avkastning i framtiden. Utöver förståelsen för hur processen fungerar menar 

Anonym att det är viktigt att undersöka om det finns något konsekvent handlingsförlopp för 

processen. Anonym menar att om det skulle finnas det kommer det att kunna bidra till att 

lyckade investeringar kan återskapas. 

 

Påhlsson menar att huvudanledningen till att hon vill träffa en fondförvaltare är för att hon vill 

få en känsla om fondförvaltaren är skicklig eller om avkastningen har skett på grund av tur. 

Anonym instämmer och menar att hen vill se goda investeringar som en funktion av en god 

process istället för att det är baserat på tur: 

 

“It goes all the way up to how ideas are presented to the portfolio manager. 

How they look at valuation, how they make decision. Basically, you try to 

understand exactly how something goes from an idea to ending up in the 

portfolio. What you want to see is consistency in their process. So, they are able 

to replicate performance and it is not just a function of luck. [...] You want to 

have something more consistent. You want there to be a likelihood of them 

repeating the investment.“ (Anonym) 

 

Således menar Anonym att en konsekvent process är nyckeln till en framgångsrik fond. Utan 

en konsekvent process menar hen att det är tur som är den avgörande faktorn om fonden får en 

negativ eller positiv utveckling. Johannessen menar även att när analytiker gör en djupare 

bedömning av processen så vill man inte tala med sales, vilket är de personer som är där för att 

sälja in fonden. Då vill man istället tala med fondförvaltaren för att det är de som tar de dagliga 

besluten kring verksamheten. 
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“Man vill komma bort ifrån pitchboken, man vill ha en styrd diskussion hur de 

arbetar systematiskt och vad de kollar på.” (Per Johannessen) 

 

Johannessen menar att genom att komma bort från pitchboken kan analytikerna vinkla samtalet 

till vad de tycker är intressant. Analytikerna kan således ha en produktiv dialog med 

fondförvaltaren om hur fonden verkligen skapar sin avkastning.  

4.1.2.3 Fondförvaltarens och teamets betydelse 

 

Flera av intervjupersonerna har nämnt väsentligheten med att försöka förstå vem 

fondförvaltaren och dennes team är. Stor vikt läggs på att förstå vem fondförvaltaren verkligen 

är, hur fondförvaltaren hanterar olika situationer och vad fondförvaltaren är bra på. När 

analytikerna medverkar i investeringsmötet vill de skapa sig en bild av fondförvaltaren. Utöver 

fokuset på fondförvaltaren så menar intervjupersonerna att det även är viktigt att förstå vilka 

fondförvaltaren har omkring sig och om samtliga personer är bra investerare eller inte. Marzoll 

poängterar hur viktigt det faktiskt är att förstå hur teamet arbetar tillsammans: 

 

“How they work together, how they interact as well, you can have a good team 

on paper, but how do they interact and how do they work together, that’s really 

what you only can get out when you meet them and talk to different people. I 

think that is probably the most important. The process yes is important, 

philosophy yes, but it has to be a holistic consistent picture, it has to fit together. 

[...] Probably it is people that is most important, but then it is all integrated.” 

(Karsten Marzoll) 

 

Ovanstående uttalande antyder på att analytikerna ska ta hänsyn till hur människorna kring 

fonden arbetar. Då det är människorna kring fonden som implementerar filosofin och processen 

rent praktiskt så är det viktigt att förstå hur de arbetar tillsammans. Det bekräftas även i flera 

intervjuer att flera analytiker har en process som fokuserar på hur fondförvaltarens team verkar 

tillsammans. Vidare gav Anonym konkreta exempel på frågor från processen som är av hög 

relevans vid ett investeringsmöte: vilka personer är involverade i att hantera fonden, vad är 

deras bakgrund, hur länge har de arbetat tillsammans och vad är deras erfarenhet. Lindgren 

nämner också betydelsen av att veta vilka personerna är som styr och hur de gör det. 

 

En del av intervjupersonerna menar att om de träffar fondförvaltaren enskilt bidrar det till en 

mer korrekt bild av vad de egentligen gör. Påhlsson menar att: 

 

“...om fondförvaltaren är själv så blir det en mer naken bild av vad 

fondförvaltaren faktiskt gör och [...] om du träffar en sales person då kan mötet 

vara lite mer såhär att de tar fram sin dator och visar hur excel modellen ser 

ut. Men oftast så är det att det blir för salesigt...” (Johanna Påhlsson) 
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Detta pekar mot att analytiker uppskattar mer att medverka på investeringsmöten med bara 

fondförvaltare. När analytikerna får en naken bild av vad fondförvaltaren faktiskt gör så kan de 

utifrån det göra en djupare bedömning av fonden. Den djupare bedömningen är baserad på att 

analytikerna kan se förbi den säljande presentationen och därmed lättare kunna avgöra om 

fondförvaltaren faktiskt är skicklig eller inte. Vidare menar en del av intervjupersonerna att om 

frågetecken finns kring hur duktig fondförvaltaren är så kan det påverka utfallet av 

investeringen. Om analytikerna inte erhållit en tillräckligt klar bild över fondförvaltaren kan det 

resultera i att investeringen i fonden inte blir av. Tallberg menar att:  

 

“Om jag inte vet exakt att det är det här förvaltaren är duktig på då vill jag inte 

investera i den här fonden.” (Tobias Tallberg) 

 

Utifrån det Tallberg säger kan det indikera på att det är av stor betydelse för analytikerna att 

förstå vad fondförvaltaren faktiskt gör och vad fondförvaltaren gör för att skapa avkastning. 

Det är inte alltid fondförvaltarna lyckas skapa den förväntade avkastningen. I de fallen där en 

fond har underpresterat och analytikerna vill styra diskussionen mot det så menar Johannessen 

att fondförvaltarens bemötande kan variera: 

 

“...har fonden verkligen underpresterat under denna period och isåfall varför 

har den gjort det. Då försöker man styra diskussion in mot det vid det andra 

mötet. Såklart så är det inte alltid jättesugna på att prata om just det. Några är 

väldigt öppna och ser på vår relation på väldigt lång sikt. De är ärliga och då 

säger att de kanske har gjort några felbedömningar [...] men vår [fondbolaget] 

långsiktiga tro är att det ska revideras i framtiden och vi står fast vid vår tro.” 

(Per Johannessen) 

 

När analytikerna ska analysera en fond är det viktigt att fondförvaltaren är ärlig och öppen med 

vad som har hänt, speciellt om fonden har underpresterat. Johannessen menar också att 

företagens allokeringar i fondbolaget har en påverkan hur fondförvaltaren bemöter 

analytikerna: 

 

“Jag tycker att de fondbolagen där vi har stora allokeringar är mycket mer 

öppna och transparenta om det har gått sämre en period. Medans fonder som 

vi har ingen relation till och vi inte har någon allokering till kanske fokuserar 

mer på det positiva det kanske inte är en så bra sales pitch att förklara vad som 

går dåligt.” (Per Johannessen) 

 

Anonym anser att det är viktigt att investera i fondförvaltaren som person, eftersom det är främst 

de som bidrar till fondens resultat. Även att bygga upp en relation med fondförvaltaren kan vara 

givande. Om så är fallet finns möjligheten att följa med fondförvaltaren om hen skulle byta 

organisation eller starta upp en ny fond. När Tallberg pratar om samma sak, väljer han att 

förklara detta genom ett betygsättningsexempel. Han menar att om en fondförvaltare gör ett bra 

jobb på en fond så att den erhåller ett högt betyg och sedan väljer att exempelvis börja arbeta 

på en konkurrerande fond med lågt betyg, så är den nya fonden mer intressant. 
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“Det kan vara så att det var världens bästa fondförvaltare som har haft fonden 

men den personen kanske sluta för sex månader sedan. Det säger inget om de 

fem stjärnorna. De fem stjärnorna hänger kvar i 3,5 eller kanske 10 år. Men 

den personen [fondförvaltaren] kanske arbetar på en konkurrerande fond som 

har en stjärna. Då är den här [fonden] med en stjärna mycket mer intressant att 

investera i än den med fem stjärnor.” (Tobias Tallberg) 

 

Således kan det antyda på att analytiker, till en viss del, borde se sin investering som att de 

investerar i fondförvaltaren. På lång sikt kommer det att kunna innebära fördelar för 

analytikernas institutioner. 

4.1.2.4 Uppföljning av fondens prestation 

 

Hur en fond, har eller kommer att, prestera är väsentligt att förstå i analytikernas arbete enligt 

intervjupersonerna. Analytikerna vill till så hög grad som möjligt identifiera fonder som 

kommer prestera bra framöver. När analytikerna anser att fonden kommer till största 

sannolikhet att prestera bra i framtiden vill de göra en investering. Efter en investering har skett 

menar intervjupersonerna att det är av hög betydelse att analytikerna träffar fondförvaltarna 

efter ett tag för att följa upp vad som har skett under den tiden. Det finns flera olika saker som 

diskuteras vid ett uppföljningsmöte. Intervjupersonerna menar att avkastningen under perioden, 

varför fonden har underpresterat eller ändringar i processen eller investeringsfilosofin är viktigt 

att behandla. På frågan om vad intervjupersonerna vill prata om så svarar Anonym följande: 

 

“If it is the first meeting, the meeting has one angel and you look for one specific 

outcome versus being a manager you have met several times, which you actually 

have invested in this fund. Then it is a part of an ongoing routine and following 

up on the investment and the portfolio. That second version where you have met 

the manager for quite a while, you tend to focus more on what the portfolio 

consists of today, changes they are making, why they are making these changes 

and whether or not this changes are consistent with the investment process and 

the philosophy.” (Anonym) 

 

Det Anonym säger antyder på att om investeringar görs som inte är associerade med den 

processen och filosofin som analytikerna tidigare identifierat så uppstår ett problem. Produkten 

som man ursprungligen investerat i är inte längre densamma. Genom det kan fonden få en 

annan riskprofil och andra avkastningsmöjligheter som analytikerna inte tycker är attraktivt. 

Därav finns det en betydelse av att följa upp efter investeringar har gjorts. När ett 

uppföljningsmöte har genomförts har analytikerna erhållit olika sorters information. Beroende 

på vad som har skett under perioden så kommer detta resultera i olika saker för analytikerna 

och eventuellt även deras investering. Vidare menar intervjupersonerna att om ändringar inom 

fondförvaltarens process eller liknande förändringar har uppkommit måste analytikerna göra 

en ny analys och bedömning. Resultatet av detta kan bli att analytikerna fortfarande anser att 



 

26 
 

det är en attraktiv fond att ha en investering i, men samtidigt om bedömningen blir negativ kan 

det påverka investeringen. Tallberg förklarar följande: 

 

“Då blir det som en ny analys för oss. Då kommer vi gå igenom alla delar igen 

för att förstå vad det är som har gjort varför man har ändrat processen. Är det 

för att det har gått dåligt? [...] Bedömer vi fortfarande att förvaltaren kan bidra 

med den här överavkastningen som vi förhoppningsvis har identifierat att han 

kan. Bedömer vi att det fortfarande finns kvar eller har processens ändring gjort 

så att den möjligheten är mer begränsad.” (Tobias Tallberg) 

 

Ovanstående uttalande av Tallberg antyder på att en ändring i processen kan ha en avgörande 

påverkan på avkastningspotentialen. Om analytikerna bedömer att avkastningspotentialen har 

försämrats så har analytikerna möjligheten att avsluta sin investering och leta efter andra 

investeringsmöjligheter.  

4.1.3 Sammanvävning av information 

 

Intervjupersonerna menar på att sammanväva information från flera olika informationskällor är 

väsentligt när de skapar sitt investeringsunderlag. Dahlgren menar att en stor del av 

investeringsunderlaget kommer från investeringsmötena med fondförvaltarna. Några av 

intervjupersonerna berättar att den kvantitativa datan och de dokumenten de får skickade till sig 

bidrar bara till en del av investeringsunderlaget. Den resterande delen av investeringsunderlaget 

erhåller de från att medverka i investeringsmöten med fondförvaltare. Tallberg menar att: 

 

“Man ska inte lägga för stor vikt vid datapunkterna, de hjälper en vid gallringen 

men de kan inte säga hela sanningen. [...] Jag skulle säga att utifrån analysen 

som jag skriver, den brukar bli 20–25 sidor, ungefär hälften av den information 

kan jag hitta i kvantitativ data eller i dokument som jag får skickat till mig resten 

är som jag får ut från mötet. ” (Tobias Tallberg) 

 

Utifrån det intervjupersonerna säger kring detta så pekar det på att den information som erhålls 

från investeringsmötet är en väsentlig del av det totala investeringsunderlaget. En annan viktig 

aspekt som intervjupersonerna poängterar är att säkerställa tidigare erhållen information. 

Vidare menar de att när informationen blir säkerställd kan den användas på nya sätt. När 

informationen säkerställs kan det dock resultera i olika utfall, stämmer informationen som 

analytikerna tidigare erhållit eller stämmer den inte. Marzoll anser att det därav är viktigt att 

jämföra med vad man tidigare vet mot vad fondförvaltaren säger: 

 

“Basically, what we like to know is for the manager to explain in his words the 

strategy. And see if this is what he explains and how he explains fits with what 

we already know from the fund. From information we gather from external 

sources and the fund company itself.” (Karsten Marzoll) 
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Det Marzoll menar antyder på att det är viktigt för analytikerna att jämföra med vad de tidigare 

vet och vad fondförvaltaren faktiskt säger med sina egna ord. Flera intervjupersoner har 

poängterat att det är viktigt att säkerställa information när de medverkar på ett investeringsmöte. 

De främsta anledningarna till att analytikerna vill detta är för att någonting är oklart kring 

fonden eller att de vill säkerställa om siffrorna de tidigare tittat på är korrekta och således om 

det går att lita på eller inte. Anonym poängterar varför detta är viktigt: 

 

“Especially in this business you use quite a few numbers to support your 

analysis and if those numbers turned out to be incorrect, it could have some 

serious [consequences] down the road, both in terms of performance numbers, 

when you thought that performance was A and it turned out to be B. Similar for 

risk measures where you originally thought that the fund would have this risk 

profile but it actually has this risk profile. and stuff like that.” (Anonym) 

 

Ovanstående citat förtydligar väsentligheten med att säkerställa information, eftersom felaktig 

data kan leda till stora konsekvenser för analytikernas investeringsunderlag. Det råder dock 

konsensus bland intervjupersonerna om att säkerställa tidigare information kan innebära en viss 

problematik. Problematiken yttrar sig i att analytikerna får olika svar och åsikter beroende på 

vem de frågar i fondförvaltarens team. Johannessen är en av intervjupersonerna som har nämnt 

detta: 

 

“Det kan vara svårt eftersom man träffar olika personer från samma fond. Först 

kanske man träffar sales sedan träffar man förvaltaren och de kan ha väldigt 

olika åsikter om hur de arbetar. Förvaltare pratar om vad de gör dag för dag 

och sales vet exakt vad de ska säga och följer sin pitchbok. [..] Men sedan när 

vi pratar med förvaltaren så säger han att han inte har jättebra koll på det utan 

det är någon annan som har bättre koll på det. Men då menar vi att det är ju 

förvaltaren som investerar pengarna. Därför är det viktigt att ha samma 

diskussion med sales och förvaltaren för risken är stor att man inte får samma 

svar.” (Per Johannessen) 

 

Den rådande problematiken med att teamet säger olika saker pekar på att det är någonting 

analytikerna måste ta i beaktning vid skapandet av investeringsunderlaget. För att minska 

problematiken menar Anonym att man ska vara bra på att ställa frågor för att kunna erhålla den 

information som analytikerna letar efter. Utöver att ställa bra och kloka frågor kan analytikerna 

även triangulera frågorna genom att ställa frågor på olika sätt, men om samma ämne.  

 

“...trying to triangulate your questions to ask about a certain topic on different 

ways. What we normally do, also the part of the due diligence, is that we talk 

with different type of people. So, we for example do that with the portfolio 

manager, ask him to describe the process, then we maybe ask the analysts, and 

they haven't talked between themselves and you maybe ask the analysts to 

describe the process. You can see if there is mismatches there or describe who 

is making the decisions or how is a person as an investor. You try to get multiple 
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inputs from multiple people on the same topic and that way around you can 

check if it is a consistent message.” (Anonym) 

 

Genom att ha kunskap över problematiken och motverkandet kan analytikerna ta det i beaktning 

för att erhålla mer korrekt information från investeringsmötet.  

4.2 Investeringsmötet mellan anonym institution och Handelsbanken 

 

Med hjälp av en anonym institution fick studiens författare möjligheten att närvara på ett 

investeringsmöte mellan de och en av Handelsbankens fonder.  

 

Investeringsmötet var ett första möte mellan parterna där en introduktion av fonden var på 

schemat. Den anonyma institutionens representant var en fondanalytiker. Handelsbanken 

Nordiska Småbolag är en fond som förvaltas av Tore Marken. Fonden har cirka 22 miljarder 

kronor i kapital under förvaltning och är därav en av de större fonderna i Sverige. Han, Magnus 

Isaksson som är ansvarig för dess institutionella klienter och Carl-Johan Hallof från 

Handelsbanken var de som medverkade på investeringsmötet. Mötet utspelade sig i ett av den 

anonyma institutionens moderna konferensrum. På ena sidan av det stora bordet satt 

Handelsbankens representanter och på den andra sidan satt studiens författare bredvid 

fondanalytikern. Från författarnas synvinkel kunde man se Magnus sittande i mitten med Tore 

åt höger och Carl-Johan åt vänster. Innan mötet startade på riktigt fick även författarna ta del 

av samtliga visitkort.  

 

Mötet började med att fondanalytikern förklarade alla välkomna och att ändamålet med mötet 

var att få en fördjupad bild av fonden eftersom den fallit väl ut i deras kvantitativa analys. Tore 

delade ut deras pitchbok till samtliga personer på mötet. Han insisterade samtidigt att 

fondanalytikern, och även författarna, mer än gärna får avbryta och hoppa in om hen skulle ha 

några frågor som inte togs upp eller om något intressant sades. Tore började att gå igenom 

pitchboken där han till en början förklarade fonden i korthet. Där även några erkända 

utmärkelser presenterades, som till exempel var: Årets fond 2016 av Fondmarknaden, Bästa 

nordenfonden 2019 av Morningstar och Lipper Fund Awards 2015. I samma veva berättade han 

om deras investeringsfilosofi. Tore fortsatt med att följa pitchboken och berättade vilka 

personer det är som ingår i hans fondhanteringsteam. Därefter presenterade Tore fondens 

strukturerade process, deras egenutvecklade analysverktyg, deras tematiska ansats och hur 

fonden arbetar med att välja bolag till sin fond. Tore berättar sedan att de uppskattar att ha 

innehav i fonden med inriktning mot deras hälso- och miljötänk. Dessa innehav är exempelvis 

bolag som producerar organiska produkter för kropp och hår, järnvägsinfrastruktur och odlad 

lax. Tore avslutade kort med att gå igenom avkastningssiffror under de senaste åren och andra 

kvantitativa siffror. Under mötet hoppade Magnus och Carl-Johan in när de ville påpeka eller 

förklara något, men mestadels var det Tore som talade.  

 

När själva mötet var slut tackade fondanalytikern Handelsbanken för att de hade kommit. 

Fondanalytikern nämnde att hen hade fått bra svar på de funderingar hen haft och att en 
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fördjupad bild av fonden hade erhållits. Även studiens författare tackade för att de fick 

medverka på investeringsmötet. Samtliga personer runt bordet ställde sig upp, tog i hand och 

lämnade konferensrummet och sedan var studiens författare en upplevelse rikare.   

 

På grund av det som diskuterades på investeringsmötet kan det antyda på att det viktigaste för 

analytikerna är att erhålla en djupare bild av fonden. Speciellt när fonden fallit väl ut i 

fondanalytikerns grundundersökning och gallring. Eftersom fondanalytikern i slutet av 

intervjun nämnde att hen hade fått svar på de funderingar hen hade så pekar det mot att det Tore 

valde att behandla under investeringsmötet var av betydelse.  

4.3 Sammanfattning av resultatet 

 

Nedan kommer en sammanfattning av de mest intressanta resultaten att presenteras. 

Sammanfattningen kommer att presenteras i form av olika anledningar till analytikernas 

medverkan i investeringsmöten med fondförvaltare och hur det påverkar 

investeringsunderlaget. 

 

● Ett face-to-face möte medför snabb feedback, bättre diskussion och extra erhållen 

information från fondförvaltarens kroppsspråk. Även en personlig kontakt kan 

upprätthållas med fondförvaltaren vilket är positivt för analytikerna. Face-to-face mötet 

leder till att analytikerna lättare kan skapa ett bättre investeringsunderlag. 

 

● Informationen är den mest väsentliga delen i ett investeringsunderlag. Genom att 

medverka i ett investeringsmöte erhåller analytikerna olika sorters information som de 

använder sig för att skapa ett bredare investeringsunderlag: 

- Information om fondförvaltarens investeringsfilosofi och hur den skapar 

avkastning 

- Information om fondförvaltarens investeringsprocess och hur den praktiskt 

genererar avkastning 

- Information om fondförvaltaren som person och hur teamet fungerar 

tillsammans 

- Information om betydelsen av att följa upp tidigare investeringar 

 

● Genom att analytikerna medverkar i investeringsmöten erhåller de en väsentlig del av 

investeringsunderlaget. Sedan sammanväver analytikerna denna information med 

tidigare erhållen information. På detta sätt blir analytikernas investeringsunderlag mer 

välgrundat. 
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5 TOLKNING AV RESULTAT 

5.1 Tolkning av investeringsmötets tillvägagångssätt 

 

Alla intervjupersoner anser att de vanligaste kommunikationsmedium de använder sig av vid 

ett investeringsmöte med fondförvaltare är antingen face-to-face eller videosamtal. Vidare 

menar intervjupersonerna att den övervägande delen av investeringsmötena sker genom face-

to-face istället för via videosamtal. Då båda dessa tillvägagångssätt har blivit identifierade som 

vanligt förekommande mellan parterna så kan det peka på att analytikerna får ut något extra av 

en effektiv kommunikation. Detta stämmer överens med vad Kydd och Ferry (1994) 

argumenterade för i deras studie där slutsatsen var att face-to-face och videosamtal ses som dem 

två rikaste kommunikationsmedierna. Därav pekar både resultatet och tidigare forskning mot 

att analytiker ska fortsätta att medverka på investeringsmöten face-to-face eftersom det bidrar 

med positiva effekter på investeringsunderlaget.  

 

Utifrån intervjuerna kan det utläsas att det finns flera anledningar till varför analytiker 

uppskattar face-to-face möten mer än videosamtal. Resultatet tyder på att en av dessa 

betydelsefulla anledningar är att analytikerna har möjligheten att lätt kunna avbryta 

fondförvaltaren och ställa en motfråga för att erhålla ett svar tillbaka. När analytikerna får 

möjligheten att kunna ställa motfrågor så medför det att de kan styra diskussionen mot det de 

anser är viktigt. Detta gör analytikerna för att de ska kunna göra en korrekt och rättvis 

bedömning av fonden och fondförvaltaren. Möjligheten att avbryta fondförvaltaren medför att 

samtalet blir mer av en dialog och diskussion mellan parterna, än om fondförvaltaren skulle 

presentera deras pitchbok. Daft, Lengel och Trevino (1987) instämmer med studiens resultat 

och menar att snabb feedback är en av huvudanledningarna till att face-to-face ses som det 

rikaste mediet där information kan kommuniceras effektivt. Detta antyder på att snabb feedback 

är en viktig faktor för att analytikerna ska kunna få en effektiv kommunikation med 

fondförvaltaren. Således pekar det mot att analytiker ska ta tillvara på alla möjligheter när snabb 

feedback kan erhållas från fondförvaltarna.  

 

Utöver den snabba feedbacken menar även intervjupersonerna att ta del av fondförvaltarens 

kroppsspråk är en viktig del av informationsinsamlingen. Genom att kunna se fondförvaltarens 

kroppsspråk under investeringsmötet kommer det att bidra till att information förmedlas på ett 

smidigare sätt. Således pekar resultatet mot att analytikerna kan erhålla ytterligare nyanser av 

information genom det fondförvaltarens kroppsspråk sänder ut. Det Daft och Lengel (1986) 

argumenterar för i sin studie stämmer överens med vad intervjupersonerna säger. Det de och 

intervjupersonerna hävdar är att kroppsspråket har en positiv effekt på budskapets framförande 

och uppfattande och således kan analytikerna erhålla extra information.  

 

Den personliga kontakten analytikerna får med fondförvaltaren genom face-to-face är en faktor 

som intervjupersonerna anser är relevant för deras investeringsbeslut. Då analytikernas 

potentiella investeringar tenderar att vara stora så uppskattar analytikerna den personliga 

kontakten. Utifrån resultatet medför den personliga kontakten att analytikerna känner sig mer 
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bekväma med att göra stora investeringar om de får ta i hand och se vem fondförvaltaren är som 

person. En annan studie av Daft och Lengel (1989) menar även på att den personliga kontakten 

är signifikant för en effektiv kommunikation. Således antyder resultatet att genom en effektiv 

kommunikation erhåller analytikerna information på ett lättare sätt, vilket bidrar till att 

analytikernas investeringsunderlag blir bättre. 

5.2 Tolkning av transaktionens resurser 

 

Då studien grundar sig ur analytikernas perspektiv kommer deras del av transaktionens utbyte 

att presenteras under denna rubrik. Det som fondförvaltarna tar del av från utbytet är relaterat 

till den ekonomiska resursen, pengar (Foa & Foa, 1980). Genom fondförvaltarens medverkande 

kan de erhålla en potentiell investering eller bibehålla redan gjorda investeringar från 

analytikernas institutioner.  

 

Som tidigare poängterat i analysmodellens andra steg anser studiens författare att de 

socioemotionella resurserna, såsom status och kärlek (Foa & Foa, 1980), inte kommer att 

medföra ett mervärde för investeringsunderlaget. Ingen av intervjupersonerna har nämnt 

någonting som är relaterbart till de socioemotionella resurserna. Således pekar resultatet mot 

att de inte har någon påverkan. Det som dock kan sägas är att det finns en outtalad respekt för 

varandra och för varandras institutioner.  

5.2.1 Tolkning av investeringsfilosofi 

 

Intervjupersonerna menar på att investeringsfilosofin är viktig att prata om med 

fondförvaltaren. Det är viktigt att analytikerna verkligen förstår vad filosofin och dess strategi 

innebär för fonden de analyserar. Således pekar resultatet mot att analytikerna måste förstå hur 

fonden kan generera avkastning med hjälp av sin strategi. Utifrån fondförvaltarens 

investeringsfilosofi och strategi bestäms det vad för innehav fonden ska ha. Enligt 

intervjupersonerna finns det dock flera olika anledningar och strategier som kan leda till att 

fonder har liknande innehav i dagsläget. Resultatet antyder på att om analytikerna erhåller 

informationen kring fondförvaltarens investeringsfilosofi och dagens strategi, så kan 

analytikerna avgöra hur den aktuella fonden kommer att hantera framtida marknadsklimat. 

 

Genom förståelse för investeringsfilosofin kan även analytikerna avgöra om de investeringar 

fondförvaltaren gör stämmer överens med deras uttalade strategi. Om så inte är fallet är det 

viktigt för analytikerna att undersöka detta för att förstå varför fondförvaltaren har avvikit från 

den tidigare uttalade strategin. Denna information som analytikerna erhåller har tidigare 

konstaterats av Foa och Foa (1980) som en ekonomisk resurs som utbyts.  I detta fall ses den 

ekonomiska resursen som ren information från fondförvaltaren i form av åsikter och 

upplysningar kring fonden. Med detta i åtanke och att sammankoppla det med resultatet 

kommer det att bidra till att investeringsunderlaget blir mer rikt.  
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Intervjupersonerna menar även att miljö- och hållbarhetsfrågor har på senare tid blivit allt mer 

betydelsefulla när det kommer till fondanalys. Vidare menar intervjupersonerna att dessa frågor 

har en central del i hur analytikerna gör sin grundanalys av en fond och dess förvaltare. 

Resultatet pekar således på att i framtiden kommer hållbarhetsfrågor få en allt större betydelse 

för hur analytikerna går tillväga för att analysera en fond. Även denna typ av information 

behandlas som en ekonomisk resurs enligt Foa och Foa (1980). 

5.2.2 Tolkning av investeringsprocess 

 

Som tidigare nämnt pekar resultatet mot att det är viktigt för analytikerna att förstå 

investeringsfilosofin. Intervjupersonerna menar också på att det är väsentligt för deras 

investeringsbeslut att förstå hur strategierna genomförs i praktiken, vilket 

investeringsprocessen visar. Förståelse för processen innebär att analytikerna får förståelse över 

hur fonden skapar sin avkastning rent praktiskt i den dagliga verksamheten. Vidare menar några 

av intervjupersonerna att det är viktigt för analytikerna att få svar på hur fonden genererar idéer, 

vilka analyser fonden genomför och vem det är som är ansvarig för vad. Resultatet tyder således 

på att genom att erhålla svar på dessa frågor från investeringsmötet kommer det att bidra med 

att investeringsunderlaget blir mer berikat.  

 

När intervjupersonerna försöker förstå fondförvaltarens process tar de i hänsyn om det finns ett 

konsekvent handlingsförlopp. Ur resultatet kan det utläsas att en identifikation av en konsekvent 

process kommer kunna innebära att tidigare lyckade investeringar återskapas. På så sätt kan 

analytikerna urskilja om fondförvaltaren faktiskt är skicklig eller om de bara har haft tur med 

sina investeringar. Därmed vill analytikerna till så stor del som möjligt undvika en process som 

innebär mer tur än skicklighet. I en process där skicklighet är en betydande del bidrar det med 

att sannolikheten ökar att det i framtiden kan göras allt fler lyckade investeringar. Därav kan 

det antas utifrån resultatet att vikten av en konsekvent process är signifikant för 

investeringsbeslutet.  

 

Den information som bidrar till förståelsen kring processen och dess konsekventa 

handlingsförlopp är konkret och specifik. Denna information ses som en ekonomisk resurs 

baserad på Foa och Foas (1980) studie. Med detta i åtanke pekar resultatet på att analytiker ska 

fokusera på att erhålla ekonomiska resurser på investeringsmötet för att erhålla ett bredare och 

rikare investeringsunderlag.  

5.2.3 Tolkning av fondförvaltarens och teamets betydelse 

 

Intervjupersonerna menar att även om fondbolaget har en bra investeringsfilosofi och process 

kommer det inte per automatik betyda att fonden kommer erhålla en bra avkastning. Därför kan 

det utläsas ur resultatet att det är väsentligt för analytikerna att förstå människorna som arbetar 

kring fonden. Om fondens team, deras filosofi och process inte är integrerade på ett bra sätt 

kommer fondens avkastning att bli lidande. Vidare pekar resultatet på att analytikerna använder 

sig av en process där fokus är specifikt riktat mot förvaltningsteamet. Där erfarenhet, bakgrund 
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och hur länge teamet har arbetat tillsammans är väsentligt för att analytikerna ska erhålla en 

övergripande bild av hur väl teamet är integrerat. Som tidigare nämnt är även den ovanstående 

informationen som beskrivits, hänförbar till de ekonomiska resurserna som Foa och Foa (1980) 

identifierat i deras studie. 

 

När en analytiker vill analysera en fond och gör detta med hjälp av ett investeringsmöte, så 

pekar resultatet på att investeringsunderlaget blir mer korrekt om sales personen inte 

medverkar. Genom att endast diskutera med fondförvaltaren kommer det att bidra till en naken 

bild av fonden och förvaltaren. Den nakna bilden kan bidra till en mer konstruktiv diskussion 

om fondens avkastning. Således pekar resultatet på att erhålla en naken bild av fondförvaltaren 

är väsentligt för analytikerna. Genom att erhålla en naken bild kan analytikerna framkalla ett 

mer öppet och ärligt bemötande från fondförvaltare. Detta är viktigt för att kunna diskutera den 

sanna prestationen och vad som har bidragit till den. Således pekar resultatet mot att när 

fondförvaltarna är öppna och ärliga kan analytikerna verkligen förstå vad fondförvaltaren är bra 

på. När analytikern får en bra bild av fondförvaltaren och vad förvaltaren är bra på kan det 

resultera i att lönsamma relationer skapas. Den lönsamma relationen som uppstår mellan 

parterna är även någonting som benämns i Cropanzano och Mitchells (2005) studie kring att ett 

utbyte skall innebära nytta för båda parterna. Resultatet antyder därmed att lönsamma relationer 

kan ha en positiv påverkan på analytikernas investeringsunderlag. 

5.2.4 Tolkning av uppföljning av fondens prestation 

 

Att följa upp en investering är viktigt för att analytikerna ska kunna avgöra om fonden har 

presterat som förväntat. Om en fond har underpresterat mot sitt jämförelseindex vill 

analytikerna veta varför detta har hänt. Resultatet pekar på att förståelsen för själva anledningen 

till om en fond har underpresterat är av stor betydelse. Den här anledningen kan leda till att 

analytikerna kan avgöra om en fondförvaltare har tappat sin konkurrensfördel eller om 

underprestationen endast är ett resultat av ett ofördelaktigt marknadsklimat. Varav i den senare 

situationen så väljer analytikerna till största sannolikhet att ha kvar sin investering, medan i 

första situationen väljer de att avsluta den.  

 

Om en process eller investeringsfilosofi har ändrats så är det av högsta betydelse för 

analytikerna att förstå varför. Resultatet pekar på att en sådan ändring kan ha en stor betydelse 

för en fonds innehav, avkastningspotential och riskprofil. Ändringen kan vara så pass drastisk 

att analytikerna måste göra en helt ny analys på fonden och fondförvaltaren för att skapa sig ett 

nytt investeringsunderlag. Om förändringen är till det sämre så måste analytikerna ställa sig 

frågan om investeringen ska avslutas eller inte.  

 

Under dessa uppföljningsmöten erhålls information om förändringar kring fondens prestation 

och fondförvaltarens strategi och process. Enligt Foa och Foa (1980) ses denna typ av 

information som en ekonomisk resurs. 
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5.3 Tolkning av sammanvävning av information 

 

Intervjupersonerna menar på att det är bara en viss del av investeringsunderlaget som består av 

kvantitativ data som de erhåller från tidigare stadier. Dock pekar resultatet på att bara använda 

sig av kvantitativ data vid skapandet av ett investeringsunderlag, kommer inte att kunna säga 

hela sanningen. Även Bryan och Li (2016) hävdar att endast använda sig av kvantitativ data är 

inte tillräckligt för att skapa ett komplett investeringsunderlag. Därmed pekar resultatet och 

tidigare forskning mot att den kvalitativa delen av investeringsunderlaget är väsentligt för att 

kunna skapa ett komplett och välgrundat investeringsunderlag.  

 

Med det sagt, poängterar resultatet vikten av att ett investeringsunderlag ska bestå till en stor 

del av kvalitativ information som erhålls från investeringsmötena. Informationen som erhålls 

från investeringsmötet i kombination med den tidigare, kvantitativa och kvalitativa, 

informationen bildar tillsammans ett överlägset investeringsunderlag. Detta överensstämmer 

med Fishers (1958) mosaikteori som innebär att sammanväva information från flera källor 

bidrar till ett mer välgrundat investeringsunderlag. Således pekar både resultatet och tidigare 

forskning mot att en kombination av flera informationskällor och informationen från 

investeringsmötet är någonting som analytikerna ska sträva efter. Detta kommer att medföra att 

ett komplett investeringsunderlag skapas.  

 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att säkerställa information på investeringsmötet som 

analytikerna tidigare erhållit. Resultatet pekar mot att detta även kan påverka 

investeringsunderlaget. Dock pekar även resultatet mot att det finns en viss problematik kring 

att säkerställa information. Problematiken visar sig i att exempelvis fondförvaltaren och sales 

personen tenderar att säga olika saker. Vid en säkerställning kan detta bidra med negativa 

konsekvenser. Genom resultatet kan det utläsas ett tillvägagångssätt som bidrar till att 

analytikerna undviker problemet. Att analytikerna triangulerar sina frågor och attackerar 

samma ämne från olika perspektiv kan bidra med att önskade resultat nås. Även Fisher (1958) 

nämner att tillvägagångssättet att vända sig mot flera olika källor är att föredra för att 

upprätthålla ett investeringsunderlag. Med detta sagt blir analytikernas investeringsunderlag 

mycket mer korrekt om de attackerar fondförvaltaren och teamet från olika perspektiv.  
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6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1 Studiens slutsatser 

 

Utifrån studien går det att dra tre slutsatser om varför analytiker väljer att medverka i privata 

investeringsmöten med fondförvaltare. Den första huvudanledningen är att analytiker 

medverkar face-to-face för att effektivare kunna erhålla mer information än andra 

informationskällor. Den andra huvudanledningen är att analytiker erhåller beslutsavgörande 

information på investeringsmötet. Den tredje huvudanledningen är att analytiker vill säkerställa 

tidigare erhållen information och sammanväva information från investeringsmötet.  

 

Varför väljer analytiker att medverka i privata investeringsmöten med fondförvaltare? 

 

För det första väljer analytiker att medverka i privata investeringsmöten med fondförvaltare för 

att erhålla mer information än vad de kan göra från andra informationskällor. Genom att 

analytikerna medverkar på investeringsmötet face-to-face kommer detta att uppnås. Vidare 

pekar resultatet på att analytikerna erhåller en bättre och mer effektiv dialog. Analytikerna 

erhåller även en snabbare feedback jämfört med alla andra kommunikationsmedier, som 

exempelvis dokument om fonden men även andra tillvägagångssätt som videosamtal. Vidare 

visar studien att medverka face-to-face medför mer diskussion och således kan analytikerna 

erhålla ett mervärde från investeringsmötet. Genom att analytikerna medverkar i person kan 

fondförvaltarens kroppsspråk utsända extra information. När fondförvaltarens kroppsspråk 

kombineras med vad fondförvaltaren faktiskt säger, kan det bidra till att analytikernas åsikter 

förstärks.  

 

För det andra väljer analytiker att medverka i privata investeringsmöten med fondförvaltare för 

att erhålla mer beslutsavgörande information. Den beslutsavgörande informationen kan inte 

analytikerna erhålla till lika stor grad från andra håll. Information om fondförvaltarens 

investeringsfilosofi, det vill säga fondens strategi för att skapa avkastning, är viktigt för 

analytikerna att förstå. De vill även förstå hur strategin praktiskt tillämpas genom 

fondförvaltarens investeringsprocess. Hur ser processen ut när fondförvaltaren eller någon i 

teamet kommer på en idé och sedan blir till ett innehav i fonden. Studien pekar även på att en 

djupare förståelse för fondförvaltaren och teamet är av stor betydelse för analytikerna. De vill 

förstå vem som står bakom fonden och hur teamet fungerar tillsammans. Analytikerna har även 

möjligheten att följa upp fonden om de redan tidigare har investerat i den. Därav vill 

analytikerna ha förståelse för varför fonden har presterat som den har gjort och vad är de 

bidragande orsakerna till detta. Genom att ta hänsyn till dessa parametrar så kommer 

analytikerna att erhålla ett mervärde av att medverka på ett investeringsmöte, eftersom denna 

information är unik och svår att erhålla från andra informationskällor.  

 

För det tredje vill analytiker medverka i ett investeringsmöte med fondförvaltare för att kunna 

säkerställa tidigare erhållen information och även sammanväva information från flera källor. 

Studien pekar på att genom analytikernas medverkan på ett investeringsmöte kan de få en ny 
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vinkel på den information som de tidigare har erhållit. Detta medför att deras 

investeringsunderlag kan grunda sig på mer korrekt information. När analytikerna har erhållit 

den nya informationen från investeringsmötet och sammanväver den med information från 

andra källor så kommer det resultera i att investeringsunderlaget blir mer välgrundat. Således 

pekar studien mot att säkerställa och sammanväva information kommer bidra till att 

analytikerna erhåller ett mer komplett investeringsunderlag. 

 

Hur kan analytikernas medverkan påverka deras investeringsunderlag? 

 

Då forskningsfrågorna är starkt ihopkopplade går slutsatserna ihop i varandra. De 

huvudanledningar som identifierats till varför analytiker vill medverka i ett investeringsmöte är 

således det som i sin tur kommer att påverka investeringsunderlaget på tre olika sätt. Således 

har den största delen av slutsatserna blivit presenterade i studiens första forskningsfråga.  

 

Analytikernas medverkan kan påverka deras investeringsunderlag på tre olika sätt. Det första 

sättet är att investeringsunderlaget blir lättare att skapa på grund av den effektiva 

kommunikationen som erhålls via face-to-face möten. Det andra sättet är att 

investeringsunderlaget blir mer informationsrikt eftersom informationen som erhålls är till viss 

del unik och går inte att erhålla på andra håll. Det tredje sättet är att investeringsunderlaget blir 

mer korrekt och komplett genom säkerställning och sammanvävning av information. Studien 

pekar på att utifrån dessa tre sätt kan analytikerna skapa sig ett bättre investeringsunderlag som 

medför att de kan dra flera slutsatser och bedömningar när en potentiell investering ska göras. 

6.2 Diskussion 

 

Avsikten med studien var att skapa förståelse för varför analytikerna vill medverka i 

investeringsmöten med fondförvaltare. Studiens författare trodde till en början att de 

kvantitativa variablerna skulle vara av avsevärt högre relevans jämfört med de kvalitativa 

parametrarna. Det visade sig rätt omgående att så var inte fallet.  Den tidigare forskning som 

gjorts menar att kvantitativa variabler som exempelvis historisk avkastning har en väldigt låg 

betydelse för framtida avkastning. Även intervjupersonerna poängterade att det som är mest 

intressant är faktiskt de kvalitativa parametrarna som erhålls från fysiska investeringsmöten 

med fondförvaltare.  

6.3 Studiens bidrag och förslag till framtida forskning 

 

Studien bidrar med ett teoretiskt bidrag i form av förståelse för varför analytiker väljer att 

medverka i investeringsmöten och hur detta kan påverka deras investeringsunderlag. Studiens 

författare ser att detta är väsentligt på grund av den begränsade tidigare forskning som gjorts. 

Studien bidrar även med ett praktiskt bidrag vilket är att analytiker kan ta åt sig av studien och 

dess slutsatser. Förhoppningsvis kan analytikerna ta lärdom av vad andra analytiker har för 

åsikter kring detta ämne och även ta del av studiens slutsatser. 
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Studien är ämnad till att skapa förståelse för varför analytikerna vill medverka i 

investeringsmöten. Dock gjordes endast sex intervjuer och därav är det svårt att med säkerhet 

säga att de slutsatser som drogs från studien är applicerbara för hela branschen och för alla 

analytiker. Detta skapar ett fortsatt gap för vidare forskning. Författarna föreslår att fortsatt 

forskning skall göras inom detta område och även ett förslag på att en kvantitativ studie borde 

genomföras. Vid en kvantitativ studie kan det vara lättare att erhålla en mer generaliserad bild. 

Genom en kvantitativ studie kan också slutsatser dras kring exempelvis hur många procent av 

investeringsmötena som faktiskt bidrar till att bankerna väljer att göra investeringar i fonden 

eller vilka parametrar som bidrar mest till att en investering genomförs. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE PÅ SVENSKA 
 

1) Berätta lite kortfattat vad du arbetar med. 

  

2) Hur länge har du varit verksam inom branschen? 

- Har du alltid jobbat med dina nuvarande arbetssysslor? 

 

3) Om du ska analysera en ny fond, hur gör du då din grundundersökning för att få 

information? Om vi nu tänker bort det privata mötet med fondförvaltarna. 

- Kollar du på olika parametrar beroende på vilken sorts fond det är? Vilka är dessa? 

 

- Hur tillgänglig tycker du att denna informationen är? Varför? 

 

4) Efter din grundundersökning är gjord, hur ofta väljer du att komplettera 

informationen med privata investeringsmöten med fondförvaltaren? 

- Om du inte väljer att gå på privata möten, varför? 

 

5) Vad vill du prata om när du väljer att gå på möten med fondförvaltare?  

- Skiljer det sig om fonden redan finns med i ert fondutbud? 

 

6) Tänk tillbaka på ett bra möte, varför var mötet bra? Förklara. 

 

7) Tänk tillbaka på ett dåligt möte, varför var mötet dåligt? Förklara. 

 

8) Utöver den finansiella informationen du får från fondförvaltaren, tycker du det är 

viktigt att få en känsla av förvaltaren och hur personen agerar i olika situationer? 

- Varför? 

 

9) Den informationen du får ut av mötet med fondförvaltaren, kan du få denna 

information på något annat sätt? 

 

10) Om vi tar ett exempel: Du har gjort din informationsundersökning av fonden och har 

genomfört ett investeringmöte med fondförvaltaren. Vad är då nästa steg i processen och 

hur blir fonden till slut en rekommendation till era kunder? 

 

11) Vill du vara anonym i studien? 

 

12) Vill företaget du arbetar på vara anonym i studien? 

 

13) Får vi återkomma till dig om vi har ytterligare frågor? 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE PÅ ENGELSKA 
 

1) Tell us a little bit about what you are working with and what are your work 

assignments. 

 

2) For how long have you been in the finance business? 

- Have you always worked with your current work assignments? 

 

3) If you are going to analyse a new fund, how do you get your information in the 

beginning of the analysis? If we for now set aside the private investment meeting with 

fund managers.  

- Do you look at different parameters depending on which kind of fund it is? 

 

- How available do you think the gathering of this information is? Why?  

 

4) After you have gathered this information, how often do you choose to complement that 

information with investment meetings with fund managers? 

- If you don’t choose to attend these meetings, why is that? 

 

5) What do you want to talk about when you choose to set up an investment meeting with 

fund managers?  

- Does it differ depending on if you already have that fund in your fund portfolio? 

 

6) If you now think back to an investment meeting that you would classify as a good 

investment meeting, why was that investment meeting good? Please explain. 

 

7) If you now think back to an investment meeting that you would classify as a bad 

investment meeting, why was that investment meeting bad? Please explain. 

 

8) Beyond the financial information that you receive from the fund managers, do you 

receive any other important information from the fund manager? For example, an 

impression of the fund manager etc. 

 

9) The information that you receive from the investment meeting with fund managers, 

can you receive this kind of information elsewhere?  

 

10) If we take an example: You have done your information gathering about the fund and 

also done an investment meeting with the fund manager. What is the next step in the 

process and how does the fund in the end become a recommendation to your customers?  

 

11) Would you like to be anonymous in this study? 

 

12) Does the company want to be anonymous in this study? 
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13) Can we get back to you for further questions?  

 


