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Syfte:   Vårt syfte med uppsatsen är att förstå och analysera hur mäklarna samt

 förvaltare på svenska finansiella institut arbetar med blankning gentemot

 sina kunder idag. 

Problemformulering:  Hur arbetar mäklare och förvaltare på svenska finansiella institut med

 blankningsaffärer åt sina kunder? 

Metod:  Metodvalet föll på en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Den data 

som utgör empirin har samlats in genom besöks- och telefonintervjuer. 

Teori:  I november 2012 valde regeringen att gå EU:s linje och börja följa deras 

förordning angående regleringar mot blankning. Detta ställer krav på att 

Finansinspektionen publicerar gårdagen genomförda blankningsaffärer 

morgonen efter. Något som lett till en mediedebatt kring att intresset för 

blankning kan öka, då investerare nu kan ta rygg på andra blankare. 

Blankning kan vara ett populärt investeringsalternativ utifrån ett flertal 

strategier medan anledningarna till att blanka kan vara många. Antingen 

blankar investerare utifrån rationella värderingar och tillgången på inform-

ation som finns på en effektiv marknad. Vidare kan du utgå ifrån känsloin-

pulser, något som kan kopplas till behavioral finance-perspektivet. 

Empiri:  Primärdata har samlats in från fyra svenska finansiella institut: Avanza 

Bank, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Simplicity AB. 

Resultat:  Intresset för blankning bland de finansiella institutens kunder är relativt 

svalt, något som främst beror på en lång teknisk process och höga kostna-

der. En slutsats som ligger helt i linje med den ledande teorin kring regle-

ringar och förbud mot blankning, nämligen Diamond-Verrecchia hypothe-

sis. 
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Purpose:  Our purpose with the thesis is to understand and analyze how brokers and 

equity managers in Swedish financial institutions working with short-

selling towards their customers. 

Research question:  How do brokers and equity managers at Swedish financial institutions 

work with short-selling for their customers? 

Methodology:  The thesis is based on a qualitative methodology with an inductive ap-

proach. The primary data has been collected through face-to-face inter-

views as well over telephone. 

Theory:  Since November 2012 the Swedish government is following the current 

EU regulation against short-selling. The EU regulation requires that com-

pleted short sales are published the next day on the Swedish comparison to 

the U.S: Securities and Exchange Commission (SEC), Finansinspektionen. 

The new regulation his risen a debate in media, since investors now can 

follow the published short sales. Short-selling can be a popular alternative 

for investors, since there are many strategies that are including short-

selling. However, the reasons for investors to short-sell can be many. Ei-

ther the investors’ decision is rationally based on the available information 

on the efficient market or they base their decisions on feeling. Financial 

decision based on feelings can be explained by behavioral finance. 

Empiric:  The primary data representing the empirical framework has been collected 

from four Swedish financial institutions: Avanza Bank, Handelsbanken, 

Skandinaviska Enskilda Banken and Simplicity AB. 

Result:  At the moment short-selling is not the most popular choice for investors 

who are interested in going short. The short-selling process is at the mo-

ment technical difficult and costly for the investors and financial institu-

tions. The result is in line with the leading theory of short-selling regula-

tions, the Diamond-Verrecchia hypothesis. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer läsarna successivt att förstå bakgrunden till det problem vi valt 

att undersöka. Denna uppbyggnad valdes för att läsaren skall få grepp om ämnet och en förkla-

ring på begreppet “blankning”, dess historia och de regeländringar som skett under den senast 

finansiella nedgångsperioden. Efter att läsaren fått en uppfattning om ämnet följer en diskussion 

utifrån tidigare forskning och den debatt som idag finns angående det specifika problem inom 

blankning som vi under uppsatsen kommer undersöka. Den tidigare nämnda problemdiskussion-

en kommer sedan att ligga till grund till den senare problemformuleringen. Problemformulering-

en kan ses som den generella utgångspunkten igenom hela uppsatsen. Vidare ger vi även läsaren 

syftet med denna uppsats. Utifrån syftet ger vi läsaren de avgränsningar som vi har varit tvungna 

att genomföra samt förklaringar av begrepp som vi känt att läsaren måste förstå innebörden av 

för att förenkla läsningen av den följande uppsatsen. Slutligen ger vi läsaren dispositionen som 

uppsatsen uppbyggd utifrån, kapitel för kapitel. 

 

1.1 Problembakgrund 
Blankning tros ha uppkommit första gången i Holland 1609 av affärsmannen Isaac le Maire (van 

Dillen, 1930). Le Maire var en av de större aktieägarna i Holländska Ostindiska Kompaniet och 

var 1609 besviken på de uteblivna utdelningarna och avsaknaden av information om det finansi-

ella läget i kompaniet. Le Maire spekulerade därmed att en nedgång skulle ske och sålde därför 

av sitt innehav av aktier i kompaniet. Han sålde till och med mer än vad han ägde i bolaget (det 

vill säga lånade ut aktier) och så uppkom den vanliga typen av blankning, den så kallade nakna 

varianten återkommer vi till lite senare. Le Maire spred sedan negativa rykten om kompaniet för 

att pressa ner kursen ytterligare, vilket resulterade i en minskning med tolv procent på tolv må-

nader. På grund av Le Maires agerande gick den Holländska staten 1610 in och förbjöd blank-

ning och förbudet varade i flera år därefter (van Dillen, 1930). Sedan 1610 har förbud mot 

blankning varit en relativt vanlig företeelse vid extrema nedgångar i en akties kurs eller vid stora 

ekonomiska nedgångsperioder eller börskrascher. Ett annat känt förbud gjordes mot naken 

blankning 1733 i efterspelet av börskraschen i Storbritannien 1720 genom den så kallade Sir 

John Barnard’s Act. Förbudet sades vara till för att skydda aktiepriserna i den mån det vara möj-

ligt gentemot spekulationer (Chancellor, 2000). Chancellor (2000) menade dock på att om alla 

individer hade agerat rationellt vid börskraschen 1720 hade de uppmärksammat att South Sea-

aktien (som var grunden till börskraschen) var mycket övervärderad, utifrån den information som 

fanns tillgänglig vid tillfället.  

 

Även i Sverige har vi haft förbud emot blankning, det senaste förbudet varade mellan 1/1-1980 

till 31/7-1991. Dels ansågs det att omsättningen som rådde på Stockholmsbörsen var allt för låg. 

Fondkommissionen ansåg även att blankning fungerade som ett spekulativt verktyg och att parter 

som hade bättre kännedom om marknadsläget därmed hade ett övertag mot marknaden. Dock 

omfattade inte beslutet något förbud mot vare sig köp av säljoptioner, utställandet av köpoptioner 

eller handel med terminer, trots att de är minst lika spekulativa som blankning (Ek & Petersson, 

1994).  

 

Blankning innebär alltså att blankaren lånar ett värdepapper av marknaden som blankaren sedan 

säljer. För att sedan köpa tillbaka aktien vid ett senare skede, när aktiens pris förhoppningsvis har 

fallit, och därefter lämna tillbaka aktien till den ursprungliga ägaren. Blankning ses som en typ 
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av kort position (derivattransaktion) och att gå kort innebär att det är möjligt att tjäna pengar 

även vid en fallande trend på marknad men kan självklart även användas till andra ändamål (Fi-

nansdepartementet, 2012). 

 

Nedan följer ett exempel på hur äkta blankning fungerar: 

En investerare lånar 100 aktier i HM B vid säljnivån 250 kr vilket ger ett totalt värde på 25 000 

kr (100 st x 250 kr) och säljer aktien med förhoppning om nedgång. Aktien sjunker sedan till 210 

kr och investeraren köper då tillbaka hela sin tidigare position för totalt 21 000kr (100 st x 210 

kr) och lämnar därefter tillbaka aktierna till ägaren. Detta ger en vinst på 4 000 kr (exklusive 

courtage, låneavgifter och andra eventuella avgifter). 

 

Det finns även en annan typ av blankning som går under namnet naken blankning. Naken blank-

ning innebär att värdepappret som säljaren har som syfte att senare sälja inte har lånats in före 

försäljningen. Säljaren har istället som syfte att köpa eller låna in värdepappret först efter försälj-

ningen men före det att leveransen av värdepappret ska ske (Finansdepartementet, 2012). Vid 

naken blankning finns det därför ett fenomen som kallas “fail-to-deliver” det vill säga att miss-

lyckas att leverera aktierna inom den tre dagars period som blankaren har på sig från försälj-

ningsdagen att leverera aktierna. (Stanley, 2010). 

 

Nedan följer ett exempel på hur naken blankning fungerar: 

En investerare säljer till exempel 100 aktier i HM B vid säljnivån 250kr som hen i nuläget inte 

äger, med förhoppning om att kunna låna aktierna vid ett senare tillfälle för leverans. Investera-

ren har vid en försäljning tre dagar på sig att leverera aktierna till den nya ägaren. Lyckas inte 

investeraren låna upp 100 aktierna innan det har gått tre dagar kommer de ske en så kallad “fail-

to-deliver”, vilket kan ses som en typ av bedrägeri (Stanley, 2010). 

 

Under 2008 valde amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) att, i samarbete med 

Financial Services Authority (FSA) från Storbritannien, under perioden 18 september till och 

med 2 oktober helt förbjuda blankning på 799 börsföretags aktier. Beslutet sade sig grundas i att 

de finansiella instituten behövde få tillbaka självförtroendet och förtroendet från dess kunder. 

Detta skulle bromsa den pågående panikförsäljningen och den mycket höga volatiliten hos de fi-

nansiella instituten samt på marknaden som helhet (Securities and Exchange Commission [SEC], 

2008a). Samma dag som det tillfälliga förbudet mot blankning uppkom valde SEC att förbjuda 

missbrukande naken blankning. Med att missbruka naken blankning menade SEC att blankaren 

misslyckades med att leverera det underliggande värdepappret och detta ledde till att marknads-

priset manipuleras ned till en extremt låg nivå. Nu är det lag på att naken blankaren måste leve-

rera värdepappret senast tre dagar efter att löptiden är över, annars väntar dryga böter (SEC, 

2008b). De amerikanska förändringarna har även gett skalv i Europa och från och med 1 novem-

ber 2012 har EU hårdare restriktioner mot blankning, något som påverkat även svensk lagstift-

ning. Till exempel är det i princip förbjudet att naken blanka och rapporteringskraven på de insti-

tut som blankar har nu blivit högre (Finansdepartementet, 2012). Trots att det idag är lagligt att 

blanka i de flesta länderna i världen, väljer endast ungefär 25 länder att använda sig av blank-

ning. Dock har många av dessa länder infört skatteregleringar för att hindra blankning. Ett exem-

pel är Chile som införde skatteregler 1999 som gjort det i stort sätt omöjligt att blanka. (Bris, 

Goetzmann & Zhu 1997). 
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1.2 Problemdiskussion 
Under finanskrisen höjdes röster mot blankning och dess användare. Många, i synnerhet hedge-

fondförvaltarna, fick ta emot mycket kritik från högt uppsatta personer inom politiken. Många 

inom finansvärlden valde att gå ut och kritisera blankarna öppet. En av dem gick till och med så 

långt att denne kallade blankarna för bankrånare (Mackintosh, 2008). Den enorma kritiken ledde 

sedan till det temporära förbudet som vi tidigare nämnt. 

 

De skärpta reglerna kan sägas vara en direkt följd av den numera klassiska Lehman Brothers-

kollapsen som var den riktiga starten på finanskrisen 2008 (Younglai, 2008). Vidare påstår 

Younglai (2008) att fördelarna med de regelförändringar som då genomfördes än så länge inte är 

i närheten att överstiga de nackdelar och kostnader som uppkommit genom till exempel de nya 

inrapporteringskraven. Det tillfälliga totalförbudet mot blankning som SEC införde under en må-

nad 2008 i USA har till och med ifrågasatts av SEC:s före detta styrelsemedlem, Christopher 

Cox, som i en intervju sade: 

 

“...knowing what we know now, I believe on balance the commission would not do it 

again. The costs appear to outweigh the benefits” (Younglai, 2008). 

 

Volatiliteten var en av de faktorer som förbudet påverkade i mycket hög omfattning. Det vill 

säga hur priset rör sig på de finansiella marknaderna. En aktie som har hög volatilitet har större 

prissvängningar än vad genomsnittet, det vill säga index, har (Nationalencyklopedin, 2013). Den 

höga volatiliteten gjorde till exempel att avkastningschansen för investerarna försämrades klart. 

Dessa försämringar och förbättringar är vanligtvis svårt att påvisa men då priset avvek såpass 

mycket från dess fundamentala värde syntes det mycket klart att det berodde på förbudet påstår 

Lioui (2009). Studierna går dock isär något då Ulibarri, Florescu och Eidsath (2009) påstår att 

volatiliteten på de flesta aktierna inte påverkades nämnvärt av förbudet. Istället ansåg författarna 

att volatiliteten påverkades av investerare som använde sig av vanlig aktiehandel, det vill säga 

vanliga köpare och säljare av aktier. Enligt detta påstående var de stora svängningarna i priser 

endast en följd av att investerare handlar mer när en panik eller nedgångsperiod är påtaglig. 

 

Är då regleringar mot blankning effektiva? 

 

Vidare genomfördes även en studie av Aitken, Frino, McCorry och Swan (1998) på den Austra-

liensiska börsen och där påvisades det att en aktiekurs snabbt reagerar på information om mark-

naden är transparent (där mycket information finns tillgänglig för allmänheten). Information om 

blankningsaffärer tillsammans med det transparenta marknadsklimatet gjorde enligt forskarna att 

investerarna på marknaden direkt såg blankandet som dåliga nyheter och aktiepriset föll därmed. 

Detta borde få följder för investerare i de länder som numera har regler om inrapportering och 

publicering av de blankningsaffärer som genomförts. Sverige är ett av de länderna som gått på 

EU:s linje och tillämpar dessa regler genom att större institut rapporterar in dagens genomförda 

blankningsaffärer till Finansinspektionen som sedan publicerar gårdagens affärer. Detta betyder 

att de investerare som väljer att genomföra blankningsaffärer på den svenska marknaden numera 

har ett krav på sig enligt EU-förordningen att från och med den första november 2012 rapportera 

in dessa affärer till Finansinspektionen (Finansinspektionen, 2012). Sedan första november tillåts 

inte heller blankning på alla aktier, utan EU-förordningen (EU 2012:236) reglerar vilka som får 

blankas och inte. Vidare är naken blankning numera tekniskt sett svårare att genomföra då den 



4 
 

som genomfört affären på daglig basis måste uppvisa att denne har de naken blankade aktierna 

tillgängliga i sitt innehav (Skatteverket, 2012).  

 

I Affärsvärlden diskuteras det att genom de nya rapporteringsreglerna kan investerare nu välja att 

ta rygg på de som fått sina blankningsaffärer publicerade. Vidare diskuteras det att blankning, 

självklart, är alltifrån riskfritt men att det med de nya rapporteringarna och större tillgänglighet 

av finansiella analyser på företag bör leda till att blankning kan bli en het trend i investerings-

kretsar (Affärsvärlden, 2013).  

 

Utifrån den ovanstående diskussionen har vi en tanke om att blankningsaffärer därmed bör vara 

högintressanta för svenska finansiella institut och dess kunder. 

 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion anser vi att det finns tvetydliga åsikter kring regleringar 

och hur blankning påverkar enskilda investerare intresse för att blanka i dagsläget. Vidare ansåg 

Affärsvärlden (2013) att blankning borde bli en het trend i Sverige utifrån den senaste nationella 

lagändringen, något som medför området mycket intressant att undersöka. Blankningsrestrikt-

ionerna under finanskrisen 2008 var mycket kostsamma vid införandet och det ifrågasätts om det 

leder till det bästa utfallet för enskilda aktier och investerare. Till exempel blev, enligt vissa stu-

dier, volatiliteten hög vid förbud medan andra påpekade att volatiliteten inte påverkas nämnvärt 

av förbud. Hög volatilitet försvårar vanligtvis avkastningsmöjligheterna för investerarna då 

marknaden blir svårare att läsa av. Vidare har följande tre punkter diskuterats mycket den senaste 

tiden: det nya kravet på att rapportera in blankningsaffärer till Finansinspektionen, möjligheten 

att skapa sig avkastning utifrån publikationerna samt möjligheten att ta rygg på aktörerna som 

genomför blankningsaffärer. Utifrån dessa olika åsikter och undersökningar har vi valt följande 

problemformulering: 

 

– Hur arbetar mäklare och förvaltare på svenska finansiella institut med blankningsaffärer åt 

sina kunder? 

 

Utifrån ovan ställda problemformulering kommer vi även att behöva undersöka följande: 

 

– Vilka attityder har mäklarna och förvaltarna på svenska finansiella institut till användandet av 

blankning? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att förstå och analysera hur mäklarna samt förvaltare på svenska fi-

nansiella institut arbetar med blankning gentemot sina kunder idag. 

 

För att undersöka detta behöver vi även studera vilka attityder mäklarna samt förvaltarna hos de 

svenska finansiella instituteten har gentemot blankning. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss till mäklare och förvaltare på fyra svenska finansiella institut som 

arbetar eller har arbetat med blankning gentemot sina kunder under den senaste femårsperioden. 
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Vidare kommer vi att avgränsa oss från att undersöka andra typer av derivatinstrument som tillå-

ter innehavaren att inneha en kort position. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Finansiella institut - En institution som fokuserar på att hantera finansiella transaktioner såsom 

investeringar, utlåning och insättning men även valutaväxling. Vanligtvis är det banker, försäk-

ringsbolag och riskkapitalbolag. Nästintill alla individer kommer på regelbunden basis i kontakt 

med ett finansiellt institut (Investopedia, 2013a). Vidare är ett finansiellt institut fysiska eller ju-

ridiska personer som har som mål att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan 

liknande finansiell verksamhet (FI, 2013). 

 

Finansiell nedgångsperiod - Delas oftast in två typer beroende på hur kraftig konjunkturned-

gången blir. Dels finns det recession som är en mild form av lågkonjunktur och som oftast ses 

som tillfällig. Recession betyder avmattning och i detta fall är det avmattning i ekonomisk aktivi-

tet (NE, 2013). Den starkare formen av lågkonjunktur kallas depression och är en djupgående 

och långvarig lågkonjunktur. Under depressioner sker en kraftig ekonomisk avmattning och in-

dividers efterfrågan på varor och tjänster sjunker därefter. Vidare speglas ofta depressioner av 

ökad arbetslöshet och att färre nyinvesteringar genomförs (NE, 2013). 

 

Hedgefond - En typ av värdepappersfond där inte hela kapitalet investeras i aktier som endast 

förväntas stiga. Istället genomförs det även blankningsaffärer och andra typ av investeringar där 

investeraren kan tjäna på kursfall (NE, 2013). En hedgefond anses därmed ha större placerings-

frihet än vanliga fonder och ses som ett bra sätt att gardera sig mot risk (Rikstermbanken, 2008). 

 

Spekulera - Ses som ett sätt att genomföra investeringar, i till exempel aktier, i syfte att utnyttja 

förväntade prisförändringar (NE, 2013). Anses vidare var riskabel och kortsiktig i omfattningen 

sett till att spekuleringen endast utgår ifrån en förväntning som kan medföra att investeringen blir 

vinstgivande (SAOB, 2013). 

 

Överavkastning - Vår tolkning av begreppet överavkastning är att de som lyckas med att få en 

högre avkastning än börsindex, i vårt fall OMX30 Stockholm, har lyckats skapa sig en överav-

kastning. De teoretiska definitioner vi funnit är dels att överavkastning är den avkastningen för 

en portfölj som är högre än referensindexets avkastning, till exempel kan OMX Stockholm an-

vändas som referensindex (Fondbolagens förening, 2013). Samt att det ofta ses som en portfölj-

förvaltares förmåga att “slå marknaden” (Investopedia, 2013b). Utifrån dessa skiftande tolkning-

ar av överavkastning valde vi att genomföra den egna tolkningen som under arbetet kommer vara 

den definition som används. 

 

1.7 Disposition 
Inledning - Inledningen är till för att först ge läsaren en beskrivning av bakgrunden till vårt valda 

ämnesområde, blankning, för att sedan gå över till en problemdiskussion angående det specifika 

område inom blankning som vi kommer undersöka i vår uppsats. Utifrån den diskussionen vi 

kommer föra presenteras den problemformulering som vi sedan kommer återkoppla till genom 

hela uppsatsen. Problemformuleringen ska vi slutligen kunna besvara och dra slutsatser utifrån för 

att ha uppnått vårt mål. Slutligen tar inledningen upp syftet med vår undersökning, vilka avgräns-
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ningar vi håller oss inom samt de begrepp som läsaren kan behöva ha grepp och förståelse om för 

den fortsatta läsningen. 

 

Teoretisk referens - Den teoretiska referensramen har som uppgift att presentera de teorier och 

modeller som vi anser relevanta för vår problemformulering och vårt syfte i denna undersökning. 

Dessa ska sedan även utgöra en typ av stöd under den senare analysen. 

 

Metod - Metodkapitlet förklarar för läsaren vilka beslut vi har behövt ta, praktiskt sett, för att 

kunna genomföra den typ av undersökning som vi valt att använda. Vidare kommer metodkapitlet 

förklara hur planeringsarbetet för datainsamling och teorisökningar samt hur vi planerat och age-

rat under de genomförda intervjuerna. 

 

Empiri - I empirin presenterar vi de data som samlats in ifrån respektive institut men även det vi 

fått tillgång till genom intervjuerna. 

 

Analys - Analysen har vår egen insamlade empiri som grund och de olika bankerna ska inled-

ningsvis analyseras gentemot varandra. Sedan ska vi med stöd av den teoretiska referensramen 

analysera empirin som vi fått från intervjuerna. 

 

Slutsats - Slutsatsen ska sedan försöka knyta ihop säcken och här kommer vi föra en grundlig 

diskussion utifrån resultat, problem och syfte. Diskussionen avslutas med som rubriken lyder, en 

slutsats. I slutsatsen skall vi försöka se om det varit möjligt att besvara vår problemformulering 

och vårt syfte. Vidare tas de brister upp som funnits vid arbetets gång för att slutligen ge förslag 

till framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen är till för att redovisa teorier och modeller som senare kommer 

vara till som stöd vid analysen av empirin. Först ges en allmän förklaring av blankning, dess in-

verkan på en akties pris samt på marknaden som helhet men även hur förbud påverkar och vad 

som då händer. Sedan kommer relevanta teorier för att förstå aktiemarknadens aktörer, dess 

prissättning och hur avkastningsmöjligheter kan skapas. Detta kommer vi visa genom teorier och 

modeller från följande teoretiska indelning: Effektiva marknadsteorin, behavioral finance och 

strategier.  

 

2.1 Blankning som finansiellt instrument 
En blankningsaffär bygger på ett aktielån som genomförs för en investerare räkning via ett vär-

depappersinstitut (vanligtvis en aktiemäklare). Innan investeraren kan låna aktier via aktiemärk-

laren måste ett ramavtal skrivas under med aktiemäklaren, där avtal om löptid, pris och säker-

hetsutformning bestäms (Ek & Petersson, 1994). Aktiemäklaren lånar in det värdepappret som 

dennes kund är intresserad av och letar sedan reda på en innehavare av värdepappret i frågan som 

samtidigt är intresserad av att låna ut hela eller delar av sitt innehav i en viss aktie till en annan 

aktör på marknaden. Investeraren kan även låna direkt utav andra investerare genom att de två 

parterna kommer överens om villkor och sedan anmäler de lånet till sina respektive värdepap-

persinstitut, så att aktierna ska flyttas från långivarens konto till låntagarens (Ek & Petersson, 

1994).  

 

Det är vanligt att fonder, pensionsfonder och försäkringsbolag lånar ut sina aktier till blankare 

för att slippa sälja sina aktier och betala den skatt och eventuella kostnader som tillkommer vid 

försäljningen. Instituten väljer dock oftast att lägga in ett villkor i avtalet som ger möjlighet att 

återkalla aktierna när som helst under avtalets egentliga löptid (Elul, 2009). Investeraren som lå-

nar aktierna väljer sedan att sälja aktierna denne lånat och går därmed kort (spekulerar i ned-

gång). Lån i aktier ger dock inte lånaren tillåtelse att ta del av eventuella utdelningar som kan ske 

under låneperioden (Elul, 2009). 

 

Blankningsaffären anses vara fullgjord när blankaren (låntagaren) köpt tillbaka aktierna och 

lämnat tillbaka innehavet till den ursprungliga ägaren av aktierna (långivaren) (Elul, 2009). Fa-

ran med blankning enligt Brent, Morse och Stice (1990) är att det inte finns någon gräns för hur 

mycket priset kan öka och därmed kan blankarens förlust bli oändligt stor, beroende på snabb-

heten av en eventuell uppgång i pris. Medan en aktie endast kan falla med 100 %, vilket leder till 

att det finns en begränsning i den vinst en investerare kan göra vid blankning. (Brent, Morse & 

Stice, 1990). Vid en blankningsaffär har värdepappersinstituten en så kallad margin account. Det 

innebär att värdepappersinstitutet reserverar en summa på ditt konto som säkerhet för att täcka 

upp för eventuella förluster som blankningsaffären kan föra med sig. Det beloppet som värde-

pappersinstituten reserverar, investeras till en ränta under marknadsräntan och representerar al-

ternativkostnaden på det reserverade kapitalet för blankaren (Elul, 2009). 

 

Nedan följer det tidigare exemplet på hur äkta blankning fungerar: 

En investerare lånar 100 aktier i HM B vid säljnivån 250 kr vilket ger ett totalt värde på 25 000 

kr (100 st x 250 kr) och säljer aktien med förhoppning om nedgång. Aktien sjunker sedan till 210 

kr och investeraren köper då tillbaka hela sin tidigare position för totalt 21 000kr (100 st x 210 
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kr) och lämnar därefter tillbaka aktierna till ägaren. Detta ger en vinst på 4 000 kr (exklusive 

courtage, låneavgifter och andra eventuella avgifter). 

 

En annan typ av blankning är den så kallade nakna blankningen. Naken blankning innebär att 

säljaren vid utställandet av värdepappret inte lånat in den aktie som denne har som syfte att se-

nare sälja. Säljarens syfte är istället att köpa eller låna in värdepappret först efter försäljningen 

men före det att leveransen av värdepappret ska ske (Finansdepartementet, 2012). Vid naken 

blankning finns det därmed en klar risk att blankaren inte kan leverera det underliggande värde-

pappret som denna ställt ut. Fenomenet kallas “fail-to-deliver”, det vill säga att blankaren miss-

lyckas med att leverera aktierna inom den tre dagars period som blankaren har på sig från för-

säljningsdagen att leverera aktierna (Stanley, 2010). Enligt studien är det alltså “fail-to-deliver”-

situationer som är manipulativa och som samtidigt kan ses som en typ av bedrägeri.  

 

Vidare har en studie genomfört av Fotak, Raman och Yadav (2009) där de undersökt naken 

blankning och enligt deras studie är det svårt att manipulera marknaden med det rådande regel-

verket och att det istället är positivt för marknaden då minskar chansen till övervärdering. Stu-

dien säger helt emot rådande mediadiskussion kring området och dess manipulativa funktion. De 

visar istället på att de senaste årens regleringar mot naken blankning har gett effekt, då mark-

naden nu är mer effektiv än tidigare sett till att priserna är närmare dess fundamentala värde och 

inte är över- respektive undervärderad (Fotak, Raman & Yadav, 2009). De menar på att manipu-

lationen stoppades i samband med att “fail-to-deliver”-situationer förbjöds. Något som alltså 

stärktes av Stanley (2010) som även han fann att “fail-to-deliver”-situationer medför att mark-

naden kan manipuleras. De visar samtidigt att förbudet mot naken blankning 2008 lyckades sam-

tidigt inte med dess primära syfte, att stoppa kursfallen. 

 

Nedan följer ett exempel på hur naken blankning fungerar: 

Vi går ut på marknaden och säljer till exempel 100 aktier i HM B vid säljnivån 250kr, med för-

hoppning om att kunna låna aktierna vid ett senare tillfälle. Vi har vid försäljningen 3 dagar på 

oss att leverera aktierna till den nya ägaren. Men om vi inte lyckas låna upp 100 aktierna innan 

det har gått tre dagar kommer de ske en så kallad “fail-to-deliver”, vilket kan ses som en typ av 

bedrägeri (Stanley, 2010). 

 

Anledningarna till blankning kan vara många. Några anledningar som Brent, Morse och Stice 

(1990) hittade genom sin undersökning är till exempel att investerarna anser att en aktie är över-

värderad och därmed ser arbitragevinster möjliga genom en nedgång. Vidare visade det sig att 

blankning användes för att undgå skatt som annars görs gällande vid försäljning med vinst samt 

att blankning är populärt vid hedging. Huvudsakligen visade det sig att möjligheten till arbitra-

gevinster och hedging var de vanligaste anledningarna till att investerare valde att blanka. Själv-

klart var även spekulation en vanlig anledning till blankning men då är fortfarande baserat på en 

långsiktig strategi där även kommer vilja gå lång. Detta då investerarna blankat färdigt och akti-

ens kurs därmed gått ned, då köper de tillbaka tillgången för att följa med kursen upp igen 

(Brent, Morse och Stice, 1990).  

 

När en investerare tycker att en aktie är undervärderad, köper de allt som oftast den undervärde-

rade aktien (Diamond & Verrecchia, 1986). Investeraren gör detta trots att denne inte har någon 

information som stödjer det här beslutet. Men om investeraren tycker att en aktie är övervärderad 
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men inte har information som stödjer beslutet, väljer denne, utifrån ovanstående påstående, att 

allt som oftast inte genomföra en blankningsaffär av den övervärderade aktien. Då kostnaderna, 

för till exempel att låna aktier och liknande, för blankning kan göra det allt för kostsamt för inve-

steraren att ta risken (Diamond & Verrecchia, 1986).  

 

2.1.1 Förbud och regleringar mot blankning 
Förbud mot blankning är ofta populära under ekonomiska nedgångsperioder och genomfördes 

även under den senaste krisen. Men enligt Lioui (2009) påverkas inte de som använder blankning 

mest, nämligen investerare som använder sig av hedging och hedgefonder, av förbuden. Då de 

istället väljer optioner och liknande för att nå den typ av portfölj de vill ha. Lioui (2009) visar 

även i sin studie att de aktier som blev utsatta för förbudet även påverkade märkvärdigt lite. 

Detta tros bero på att det är oklart varför förbud mot blankning väljs som tillvägagångssätt för att 

stoppa nedgångarna i aktiekurser och liknande, istället påstås detta endast skapa förvirring på 

marknaden och då kan paniken istället tillta. I en studie genomförd under 1990-talet på ca 2500 

aktier visade det sig till och med att priset föll ytterligare vid offentliggörandet av blankningsför-

bud (Senchak & Starks, 1993). 
 

Som tidigare nämnt i diskussionen påstår Lioui (2009) att förbud ökar volatiliteten på markanden 

av den förvirring som uppstår. En ökning i volatiliteten leder därmed generellt sett till en försäm-

ring av avkastningsmöjligheterna för investerarna på marknaden. Vidare nämner författaren att 

de som reglerar marknaden borde öka transparensen på marknaden och få alla delaktiga i mark-

naden (så att inte endast stora aktörer påverkar) istället för att försöka leta efter en lättvindig lös-

ning, som blankningsförbud får ses som. En studie som påvisade motsatsen i vad Lioui (2009) 

påstår genomfördes av Ulibarri, Florescu och Eidsath (2009). De påstår istället, helt i motsats till 

vad Lioui (2009) säger, att volatiliteten i de flesta aktierna inte påverkades nämnvärt av ett för-

bud. Istället ansåg författarna att volatiliteten påverkades av de som använde sig av vanlig aktie-

handel, det vill säga köpare och säljare av aktier, i samspel med den panik och hysteri som rådde 

på marknaden. 

 

Beber och Pagano (2013) visade i sin studie på att prisbildningen blev långsammare vilket även 

det försämrar avkastningsmöjligheterna. Vidare påstår de att effekterna av ett förbud, i bästa fall, 

endast hade en neutral påverkan på priset hos en aktie. Dock påstår Lamont (2004) att felpris-

sättningarna inte endast uppstår på grund av ett blankningsförbud utan det måste även bero på 

irrationella investerare eller en stor skillnad i uppfattning om vilket pris som är rättfärdigat. 

 

En studie som dock till viss del rättfärdigar förbud mot blankning har genomförts av Elul (2009). 

Han påvisade att blankare som har tillgång till mycket kapital kan manipulera marknaden, något 

som aldrig är positivt. Enligt Elul (2009) är dock inte lösningen på detta fullständiga förbud utan 

endast att det ska vara kostsamt att genomföra den här typen av manipulativa blankningsaffärer, 

något som hade gjort att endast de som verkligen har negativ information om ett företag hade 

valt att blanka dess aktie. Dock anser även Elul (2009) att blankning har en mycket viktig roll för 

att undgå övervärderingar av aktier. 

 

Boulton och Braga-Alves (2010) fann i sin studie stöd för Millers overvalue hypothesis som se-

nare kommer tas upp. De undersökte hur lite på fötterna beslutsfattarna hade vid beslutet 2008 att 

temporärt förbjuda naken blankningen av 19 aktier i finanssektorn. De fann att aktierna blev 
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övervärderade, försämrad likviditet i aktierna, stor skillnad mellan bid och ask samt volymerna 

ändrades mycket. Investerarna gick ofta över till andra aktier i sektorn som inte var förbjudna att 

naken blanka, vilket tydde på att det fanns information som stödde deras handlande (Boulton & 

Braga-Alves, 2010). Deras studie påvisade vidare att “fail-to-deliver”-situationer är väldigt få 

och de blev inte speciellt mycket färre genom att förbudet.  

 

2.1.1.1 Diamond-Verrecchia hypothesis 
Diamond och Verrecchia skapade en teori 1987 där de försökt förklara hur offentliggörandet av 

blankningsaffärer påverkar den underliggande tillgången. De menar på att om en blankningsaffär 

offentliggörs och blankaren har negativ information som ännu inte offentliggjorts kommer det att 

ske en prisjustering vid offentliggörandet av blankningen. Teorin menar att ju större blanknings-

affärerna är som offentliggörs ju större kommer reaktionen att bli i aktien. Anledningen till pri-

sjusteringar i aktierna inte sker under dagen som blankningen sker är att investerarna inte ser 

skillnad på en blankningsaffär och en säljorder före det att blankningsaffären har offentliggjorts. 

Diamond och Verrecchia valde att begränsa sina teorier till endast aktier alltså inte preferensak-

tier, warranter och andra derivatinstrument (Senchack & Starks, 1993). 

 

Diamond och Verrecchia (1987) menar på att det finns två typer av kostnader som uppstår vid 

restriktioner av blankning och som medför att blankning blir mindre attraktivt för investerare. 

Den första kostnaden uppstår genom att helt förbjuda blankning, vilket hindrar professionella in-

vesterare och vanliga investerare från att blanka aktier (med klassificeringen av professionella 

och icke-professionella investerare menar de vilken erfarenhet investeraren har av finansmark-

naden). Den andra kostnaden de fann som medförde att blankning blev mindre attraktivt för in-

vesterare är att införa avgifter för att blanka. Genom att införa avgifter för att blanka kommer 

endast de investerare som verkligen tror på en nedgång inom kort att blanka (Diamond & 

Verrecchia, 1987). När en investerare väljer att avstå från att blanka medför det att en del av in-

vesterarna som annars hade varit aktiva på marknaden nu väljer att stå vid sidan av marknaden, 

vilket i sin tur leder till att volymerna på marknaden minskar. Fördelen med att använda sig av 

avgifter som Diamond och Verrecchia (1987) fann var att då kommer de som väljer att blanka 

gör det utifrån information som de verkligen har tillit till, vilket minskar risken för manipulation. 

 

2.1.1.2 Overvalue hypothesis 
Enligt Miller (1977) kan det på en fri marknad, det vill säga en marknad med fria kapitalrörelser, 

vara så att när investerarna är oeniga om priset då kan optimisterna välja att köpa aktier medan 

pessimisterna väljer att sälja. Millers teori kom att kallas för “overvalue hypothesis”. Hypotesen 

är en aning annorlunda från Diamond-Verrecchia hypothesis som vi tidigare presenterar då de 

påstod att förväntningar och privat information är de aspekter som påverkar priset. Blanknings-

förbud påverkade endast hur snabbt priset förändras på en aktie (Diamond & Verrecchia, 1987). 

 

Enligt overvalue hypothesis sker det vid restriktioner mot blankning att aktiepriset stiger till ni-

våerna som är anpassade efter köparna vill ha medan säljarna inte kan påverka priset (Jiang, 

2005). Jiang (2005) visade samtidigt på att en stor övertro på aktier låg till grund för övervärde-

ringarna. Att detta leder till övervärdering sker genom att optimisterna då tar ut pessimisterna. 

Priserna kommer vid restriktioner därmed alltid sättas av optimisterna, vilket kommer vara ett 

högre än det priset som hade uppkommit på den fria marknaden (Miller, 1977). Jiangs (2005) 

studie undersökte om fenomenet med övervärdering eller undervärdering förekom vid förbud. I 
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studien kunde hon dock inte finna några tydliga resultat som tydde på att aktier blev undervärde-

rade utifrån ett blankningsförbud. Det enda som hon kunde påvisa var att övervärderingar av ak-

tier grundlades genom denna aspekt. Millers overvalue hypothesis ansågs till väldigt stor del vara 

bekräftad genom Jiangs (2005) studie. 

 

2.2 Effektiva marknadsteorin 
Fama (1970) säger enligt den effektiva marknadsteorin att en effektiv marknad reflekterar all 

tillgänglig information i en akties pris. Vidare anses det att investerarna har samma investe-

ringsmål, det vill säga att vinstmaximera sina investeringar (Fama, 1970). Mandelbrot (2004) sä-

ger att priset alltid reflekterar företagets framtida kassaflöden. Detta betyder att morgondagens 

pris endast kommer att spegla morgondagens information och dagens pris på en aktie har ingen-

ting att göra med prisförändringarna imorgon (Malkiel, 2003). 

 

Exempel: 

Den effektiva marknadsteorin kan beskrivas med följande exempel, HM B stänger på 220 kr och 

nästkommande dag öppnar aktien på 227 kr. I och med att marknaden är effektiv och alla har 

samma information har alla investerare tagit åt sig av informationen som har uppkommit efter 

stängning och under natten. Detta har gjort att investerarna nu värderar aktien till 227 kr. Detta 

medför att det endast kommer finnas köpare vid börsöppning och ingen bör därmed vara intres-

serad av att sälja innan kursen når 227kr. Vilket medför att marknaden omedelbart prissätter ak-

tien efter vad marknaden värderat aktien till. I detta fall är det positiva nyheterna som nått inve-

sterarna efter stängning. 

 

Vidare kan den effektiva marknaden enligt Fama (1970) delas upp i tre former:  

● Svag 

● Halvstark 

● Stark  

 

Den svaga effektiva marknaden säger att all information ingår i priset, med all information me-

nas det att dagens pris bygger på tidigare priser samt volymer som varit i aktien. Om det råder en 

marknad med svag form av effektiv marknad ska det vara omöjligt att få avkastning med hjälp av 

information som baseras på tidigare priser och volymer i aktien (Fama, 1970). Utifrån påståendet 

att det ska vara omöjlig att få överavkastning genom tidigare priser och volymer i aktier förkas-

tas även chansen till överavkastning med hjälp av teknisk analys. Detta då tekniska analys helt 

baseras på historiska priser och volymer i aktien (Ellerbroek, 2005).  

 

Vidare påstår Fama (1970) att den halvstarka marknadsformen innebär att all offentlig informat-

ion (nyheter, årsredovisningar och liknande) reflekteras i priset av aktien. Råder det en halvstark 

effektiv marknad bör det därmed vara omöjligt att göra överavkastning med hjälp av offentlig 

information. Genom föregående påstående bör de som använder sig av fundamental analys inte 

ha någon chans till överavkastning, då de använder sig utav all offentlig information som finns 

på marknaden (Ellerbroek, 2005). 

 

Den starka marknadsformen menar på att all information, både icke-offentlig och offentlig in-

formation, ingår i priset (Fama, 1970). I den icke-offentliga informationen räknas till exempel 

insiderinformation med. Enligt den starka marknadsformen går det inte att göra överavkastning 
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kontinuerligt i aktien då all information redan återspeglas i priset (Ellerbroek, 2005). Dock påstår 

Jaffe (1974) att den starka marknadsformen inte fungerar då det finns insiderinformation på 

marknaden. Genom insiderinformation kan ledningen i företaget som den underliggande aktien 

tillhör skapa sig överavkastning, detta medför att ledningen i ett företag har ett försprång genom 

den icke-offentliga information som de har tillgång till innan viktiga händelser sker i företaget 

(Jaffe, 1974). 

 

“Nobody beats the market, they say. Except for those of us who do.”  

(Dreman, 1998, s. 24)  

 

Både teknisk analys som baseras på historiska priser och volymer i aktien och fundamental ana-

lys som baseras på offentlig information som finns på marknaden går, som tidigare nämnt, emot 

den effektiva marknadsteorin (Ellerbroek, 2005). Investerare som använder sig utav teknisk ana-

lys som grund för investeringar studerar aktiediagram för att hitta köp- och säljsignaler. De tror 

att genom att hitta mönster över hur aktiepriset rört sig över tid, kan de få överavkastning (Mal-

kiel, 1990). Fundamental analys utgår från företagets offentliga finansiella information. Det vill 

säga den information som antingen kan räknas fram eller tas del av genom offentlig information 

så som årsredovisningar (utdelningar, P/E-tal och liknande) eller övrig offentlig information som 

görs tillgänglig på marknaden så som pressmeddelande (Ellerbroek, 2005). 

 

2.3 Behavioral Finance 
Behavioral finance förklarar den inverkan som psykologi har i de finansiella marknaderna. De 

förklarar även hur och varför finansiella marknader är ineffektiva och dess aktörer irrationella 

(Sewell, 2007). Den effektiva marknadsteorin som vi nämnde ovan säger tväremot behavioral 

finance-anhängare att investeraren är rationell. Det är just de här som behavioral finance-teorin 

säger emot, den menar istället på att investeraren är irrationell (Shiller, 2003). 

 

“The trend is your friend” 

Portföljförvaltare på Rothschilds, London (Affärsvärlden, 1999) 

 

2.3.1 Flockbeteende 
Enligt en studie av Lao och Singh (2011) kan människors flockbeteende spåras hela vägen till-

baka till järnåldern och enligt dem antyder många forskare idag att flockbeteendet på börsen inte 

behöver tyda på att investerare är irrationella utan istället kan kopplas till människans behov av 

att få bekräftelse. De här kan även leda till att investerare väljer att överge sina egna rationella 

analyser och istället börja följa flockens. Investerarna gör de här för att känna sig mer säkra i sin 

investering. De kan även göra de för att de tror att andra investerare har mer information och är 

bättre på att analysera marknaden än vad de själva är (Lao & Singh, 2011). 

 

Investerarna påverkas väldigt mycket av sin omgivning och hur andra i den sociala omgivning 

som de befinner sig i tycker och tänker (Shiller, Fisher & Frieman, 1984). Sherif (1937) genom-

förde ett experiment där han lät en person sitta i ett mörkt rum och kolla på en ljusprick som inte 

rörde sig. Personen blev sedan tillsagd att anteckna exakt hur mycket han trodde att ljuspricken 

rörde sig. I fallet med en person ledde till att denne, alldeles riktigt, inte uppfattade någon rörel-

ser. Sedan genomförde Sherif (1937) exakt samma experiment med en grupp. Personerna i grup-

pen kom istället fram till att ljuspunkten hade rört sig. Enligt Sherif (1937) tydde alltså på att 
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grupptrycket hade påverkat individerna och deras rationalitet, flockbeteendet blev alltså påtagligt 

då det ansågs mest socialt accepterat att gå på andra individers linje. 

 

2.3.1.1 Studien av Mad Money 
I USA sänder CNBC ett TV-program som heter Mad Money, som är ett program där programle-

daren ger köprekommendationer på bolag som är noterade på den amerikanska börsen. De här 

rekommendationerna ges efter börsens stängning, vilket gör det möjligt att relativt enkelt kunna 

följa vilken påverkan dessa rekommendationer har på börsen den nästkommande dagen (Hobbs, 

Keasler & McNeil, 2012). 

 

2012 genomförde Hobbs, Keasler och McNeil en undersökning om hur de här rekommendat-

ionerna påverkade börsen. De visade sig att rekommendationerna direkt efter öppning gav en 

väldigt hög avkastning. Men de kom även fram till att detta fenomen ledde till att aktierna som 

blivit rekommenderade väldigt snabbt blev övervärderade. Detta då rekommendationen från 

programmet snabbt ledde till överoptimism hos en del av investerarna (Hobbs, Keasler & 

McNeil, 2012).  

 

Efter den snabba uppgången formades oftast en vändningsformation, vilket ledde till att aktien 

sjönk tillbaka till rimliga nivåer igen relativt snabbt. Enligt undersökning ledde detta vidare till 

att det ofta var väldigt många investerare som även passade på att blanka de rekommenderade 

aktierna en kort tid efter att de hade rekommenderats i programmet. De här ledde till en ökad 

volatilitet och volym i aktien, något som enligt forskarna inte hade uppkommit utan rekommen-

dationerna från programmet (Hobbs, Keasler & McNeil, 2012). 

 

Hobbs, Keasler och McNeil (2012) menade på att den ökade volatiliteten och volymen i aktien 

berodde på att investerarna inte var rationella och påverkades av sin omgivning, i detta fall Mad 

Money. Vilket ledde till ett flockbeteende där alla först rusade till aktien vilket ledde till att ak-

tien rusade, för att sedan när aktien snabbt blivit övervärderad ledda till att ingen längre ville 

köpa aktien. De här ledde i sin tur till att alla började sälja aktien, vilket i sin tur ledde till att ak-

tien började sjunka (Hobbs, Keasler & McNeil, 2012). 

 

2.3.1.2 Studie av svenska aktierekommendationer 
Idag publicerar olika finansiella institut dagligen aktierekommendationer på olika internet hem-

sidor och i olika tidningar. På senare tid har olika finansiella skandaler gjort att förtroendet för 

de olika finansiella instituten har minskat. Därför valde Lidén (2006) att undersöka hur tillförlit-

liga de olika rekommendationerna som institut i svenska tidningar och magasin ger är på lång 

sikt. Lidén (2006) undersökte nya köp och sälj signaler som olika institut gav ut under perioden 

1996-2000 som publicerats i svenska tidningar och i olika business magasin (Lidén, 2006).  

 

Lidén (2006) kom i sin studie fram till att köprekommendationerna som gavs var missvisande 

och allt som oftast inte gav någon avkastning på sikt. Medan säljrekommendationer allt som 

oftast stämde. De här tror Lidén (2006) beror på att de institut som ger köprekommendationerna 

ofta är överoptimistiska över företagens vinster, samt att Företagen själva går ut med för höga 

förväntningar till allmänheten om företagets framtida vinster (Lidén, 2006). 
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Lidén (2006) kom då fram till att genom att blanka både de aktier som fått köprekommendation 

samt de som fått säljrekommendation med en så kallad “buy and hold”-strategi (gå lång eller 

kort i en aktie med avsikt att behålla positionen en längre tid) fick investerarna en avkastning på 

i snitt 14 % på två år (Lidén, 2006). 

 

2.4 Strategier 
Inom företagsekonomi ses strategi vanligen som den övergripande, generella aktivitetsstrukturen 

som sträcker sig över ett längre tidsperspektiv. Strategin beskriver det tillvägagångssätt som skall 

användas på vägen mot den framtida önskade position som ska nås utifrån de förutsättningar som 

råder idag (NE, 2013). 

 

2.4.1 Fundamental Analys 
Fundamental analys är ett sätt att analysera aktier, för att kunna spekulera i framtida rörelser 

både på kort och på längre sikt. De görs genom att se på företagets fundamentala information 

(redovisade vinster, kassaflöde, omsättning med mera) för att på så sätt kunna förutse framtida 

vinster. Det är även väldigt vanligt att investeraren utgår från olika nyckeltal i sin fundamentala 

analys (Seng & Hancock, 2012). 

 

Genom fundamental analys kan en investerare spekulera i om en aktie är under- respektive över-

värderad och därmed basera sina investeringsbeslut på hur investeraren tolkar den fundamentala 

information som finns på marknaden (Seng & Hancock, 2012).  

 

2.4.2 Teknisk analys 
Teknisk analys har länge varit omdiskuterat då den säger emot den effektiva marknadsteorin. 

Wang, Chiao och Chang (2012) säger att de som använder sig av teknisk analys uppges kunna se 

mönster i graferna där olika priser upprepas. Med hjälp av dessa mönster ska de sedan kunna 

förutse framtida rörelser. Dock ska det nämnas att inte finns någon allmänt accepterad veten-

skaplig förklaring till varför dessa mönster skulle upprepa sig (Wang, Chiao & Chang, 2012).  

 

Teknisk analys baseras på behavioral finance, det vill säga psykologin på marknaden, och många 

säger att teknisk analys bara är ett annat ord för behavioral finance i praktiken (Menkhoff, 2010). 

Idag är det dock ett vanligt verktyg bland många finansiella institut och används mycket främst 

för att förutse rörelser för något kortare sikt (Menkhoff, 2010). 

 

2.4.3 Hedging 
Hedging är en term som innebär att en investerare försöker gardera sig mot eventuella förluster 

som kan uppkomma genom att aktien eller portföljen som investeraren äger får ogynnsam kurs-

utveckling. Detta kan genomföras genom att till exempel blankning, terminsaffärer eller options-

affärer (NE, 2013). 

 

Det finns idag en mängd olika sätt att använda hedging som strategi i en portfölj. En av de van-

ligaste hedgingteknikerna enligt Miller (2002) är den som kallas “short against the box”. Då säk-

rar investeraren sin portfölj genom att blanka en del av innehavet i portföljen, för att på så sätt 

minska eventuella förlusten i portföljen. Ett annat vanligt sätt att använda hedging sin portfölj är 

att blanka en aktie i samma industri som har samma eller en liknande korrelation till marknaden 

(Miller, 2002). Några av de anledningarna som Miller (2002) nämner i sin studie är att investe-
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rarna utnyttjar hedging på sina innehav för att de har en stor del av sin portfölj i en specifik indu-

stri och inte vill sälja av sina andelar i de här bolagen då investerare och därmed betala den vinst-

skatt som måste betalas på kapitalvinster. Ett annat exempel kan vara att investeraren snart 

kommer behöva vara likvid och därmed vill minska risken i portföljen genom hedging (Miller, 

2002). 

 

Dechow, Hutton, Meulbroek och Sloan (2001) undersökte hur avkastningen påverkas av graden 

av blankning i portföljen hos olika hedgefonder. De kom fram till att hedgefonder som inte väljer 

att inkludera blankning i portföljen får en genomsnittlig överavkastning på 2,3 %. Medan de 

hedgefonder som hade blankat över 5 % av portföljen fick en avkastning som var i snitt 18,1 % 

lägre än genomsnittsindex (Dechow, Hutton, Meulbroek och Sloan 2001).  

 

2.4.4 Pair Trading 
Pair trading innebär matchar en lång och en kort strategi för aktier som befinner sig i samma sek-

tor. Detta medför att investeraren får en hedgingliknande effekt mot sektorn och marknaden (In-

vestopedia, 2013c). 

 

Pair trading är idag en vanligt använd strategi bland hedgefonder men används av flera typer av 

investerare enligt Elliot, Van Der Hoek och Malcolm (2007). Då tittar investeraren på två aktier 

som inom samma bransch och som är positivt korrelerade eller har en liknande korrelation. Se-

dan tittar investeraren på om spreaden/gapet ökar mellan de här två aktierna under en period. När 

spreaden/gapet har ökat mellan de två aktierna, väljer investeraren att blanka den aktien som har 

gått bäst och köpa den aktien som gått sämre. Sedan håller investeraren aktierna tills spre-

aden/gapet har minskat eller hamnat på en rimlig nivå igen. På detta sätt utnyttjar investerarna de 

felprissättningar som finns på marknaden (Elliot, Van Der Hoek & Malcolm, 2007). 

 

2.4.5 CAPM-modellen 
Capital Asset Pricing Model (vidare benämnd som CAPM) utvecklades Sharpe, Lintner och 

Mossain och har sedan vidareutvecklats utav ett flertal matematiker (Elton & Gruber, 1976). 

CAPM i sig anses vara en vidareutveckling på Markowitz och Tobins teorier om den effektiva 

marknadsportföljen och Tobinsmodellen angående aktiemarknaden och investeringsnivån (Gala-

gedera, 2007). 

 

I CAPM-modellen visar den effektiva fronten en uppsättning av effektiva marknadsportföljer 

och när denna tangeras av CAPM-linjen håller därmed investeraren en effektiv marknadsportfölj 

(Elton & Gruber, 1976). För att kunna nå den effektiva marknadsportföljen krävs det att blank-

ning är tillåten samt att det inte sker någon belåning av portföljen, det vill säga att en investering 

inte finansierar med lån. (Elton & Gruber 1976). CAPM är den modell som idag används mest 

och är allmänt accepterad när det kommer till att förutse en tillgångs kapitalkostnad. Med kapi-

talkostnad menas den förväntade avkastningen som marknaden har på tillgången i förhållande till 

den risk som tillgången har (Berk & DeMarzo, 2011). 

CAPM menar på att den avkastning en investerare kan förväntas få är baserat på hur stor risk in-

vesteringen har (Galagedera, 2007). Modellen menar alltså på att avkastningen fungerar som en 

typ av kompensation för den risk som investeraren tar i sin investering. Det finns därmed ett ge-

nerellt antagande om att ju högre risk en investering har desto högre avkastning kan investeraren 

förvänta sig få (Galagedera, 2007). 
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Black (1972) var en av de som utvecklade CAPM. I sin vidareutveckling av teorin valde han att 

inte ta hänsyn till riskfri in- och utlåning. Utan istället påstod Black (1972) att investerarna för att 

kunna hålla en effektiv marknadsportfölj i CAPM-modellen behöver ha tillåtelse till obegränsad 

blankning (aktielån) av riskfyllda tillgångar. Utan blankning blir det svårt att tangera den effek-

tiva fronten menar Black (1972). När fri blankning på riskfyllda tillgångar tillåts på marknaden, 

blir det lättare för investerare att hitta en effektiv portfölj. Påståendet ovan grundas på att till-

gångarna vid en mer fri marknad (med fri blankning tillåten) har svårare för att bli övervärderade 

istället undervärderade, som ofta annars är fallet då en icke-fri marknad råder (Black, 1972). 

Fama och French (2004) har undersökt och genomför tester som visar att Blacks CAPM-teori 

håller gentemot ursprungsteorin. 

 

2.5 Summering av den teoretiska referensramen och analysområden 
Inledningsvis har vi försökt ge läsaren en så bred bild av ämnet blankning som möjligt. Dels för 

att blankning till skillnad från vanlig aktiehandel inte är lika vanligt i folkmun och att kunskapen 

därmed kan antas vara lägre. Men även för att minska risken för eventuella missuppfattningar om 

de olika typerna av blankningen och dess användningsområde. För att kunna bearbeta ämnet 

blankning och hur detta används har vi valt att belysa och få perspektiv kring ämnet utifrån tre 

huvudsakliga underliggande ämnesområden: Behavioral finance, effektiva marknadsteorin och 

strategier. Effektiva marknadsteorin är lite av den centrala utgångsteorin då den förklarar hela 

marknadens uppbyggnad. De övriga två ämnesområdena motsäger effektiva marknadsteorin, vil-

ket medför att dessa är viktiga belysningsområden för en rättvisande bild. Vidare belyses dis-

kussionen som råder kring förbud mot blankning dess underliggande teorier. Förbud mot blank-

ning ändrar förutsättningarna mot dels den effektiva marknadsteorin men även kring val av stra-

tegier. Teorierna utgör sedan stödet gentemot den insamlade empirin som senare analyseras. 

 

Nedan följer en modell som sammanfattar ovanstående resonemang: 

 
Figur 2.1 Egenkomponerad analysmodell 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs uppsatsens uppbyggnad sett till val av ansats samt vilket förhållningssätt 

vi valt gentemot teorin. Vidare beskrivs det hur urvalet av källor har gjorts samt hur dessa bear-

betats. Läsaren får även ta del av de val vi gjort vid bestämmandet av metod inför datain-

samlingen och hur arbetet med intervjuerna gick till och varför vi valde de undersökningsobjekt 

som vi gjorde. 

 

3.1 Övergripande val av metod 
Det första metodvalet vi ställdes inför var vilken typ av undersökning vi skulle genomföra. Valet 

stod mellan en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning, där vi valde att genomföra en kvalita-

tiv undersökning. Grunden till valet av en kvalitativ undersökning var att den i huvudsak är upp-

byggd av ord och undersökningen grundas då på få observationer eller undersökningsobjekt, till 

skillnad från den kvantitativa undersökningen som ofta är baserad på siffror och många observat-

ioner (Jacobsen, 2002). Vid valet av den kvalitativa undersökningsformen är vår uppgift att sätta 

oss in i undersökningsobjektens situation, synsätt och perspektiv gentemot vår givna problem-

formulering. Att sätta sig in i situationen på detta sätt innebär att vi försöker studera fenomenet 

inifrån (Holme & Solvang, 1997). 

 

När vi formulerade vår problemformulering utgick vi ifrån Jacobsen (2002) som skriver att en 

problemformulering ska vara spännande, enkel och fruktbar. Att en problemformulering ska vara 

spännande innebär enligt Jacobsen (2002) att det ska finnas ett överraskningsmoment. Det vill 

säga att resultatet av undersökningen inte ska vara förutsägbart och överflödigt. Med enkel menar 

författaren att uppbyggnaden ska vara precis och entydlig, det vill säga att läsarna ska kunna 

känna igen och isolera orsaksfaktorerna. Fruktbarhet är det tredje kravet som Jacobsen (2002) 

ställer på en problemformulering. Det innebär dels att undersökningen ska gå och genomföra 

men även att den ska tillföra ny information, dock behöver den nya informationen vara revolut-

ionerande utan det räcker att den ger en fördjupning inom ett ämne undersökarna tycker behövs 

utforskas ytterligare.  

 

Vidare anser vi att vår problemformulering har en så kallad explorativ uppbyggnad, det vill säga 

att den är utforskande, vilket även Jacobsen (2002) anser passa bäst tillsammans med den kvalita-

tiva undersökningen. Detta då vi ville fånga kärnan av ett visst fenomen, nämligen hur svenska 

finansiella institut arbetar med blankning under nedgångsperioder. Utifrån detta ansåg vi att den 

kvalitativa undersökningen, som tidigare nämnt, lämpade sig bäst. Detta ligger i linje med vad 

Jacobsen (2002) betonar, det vill säga att undersökaren på ett bra sätt kan inrikta sig direkt på 

problemet och därmed inte behöver diskutera andra problem kring fenomenet för att läsarna ska 

fånga kärnan i undersökningen. Syftet med tillvägagångssättet vid en kvalitativ undersökning är 

att genom analysen försöka ge läsaren en så korrekt återgivning av situationen och fenomenet 

som möjligt, utifrån deltagarna i undersökningens synsätt och perspektiv på fenomenet (Holme & 

Solvang, 1997). 

 

3.2 Ansats 
Vid valet av ansats valde vi att ge oss ut med ett så öppet sinne som möjligt och därmed utan 

några större förväntningar på framtida resultat. Tillsammans med det vi nämnt tidigare ville vi 

undvika att bli begränsade under undersökningens gång, vilket gjorde att vi med stöd av Jacob-



18 
 

sen (2002) valde en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att gått från empiri till teori. Det 

vill säga att vår utgångspunkt låg i den empiri av relevant data som samlats in för att sedan hitta 

aktuella teorier som motsade eller höll med vårt empiriska material (Jacobsen, 2002). Dock ska 

det nämnas att vi till en början ansåg oss utgå från en abduktiv ansats då detta förklarades av Al-

vesson och Sköldberg (2008) som att undersökaren samlar in en del empiri och innan det har nå-

gon typ teoretisk referensram klar. Sedan stärks undersökarnas koppling till att rätt referensram 

använts genom att styrkas ytterligare empiri samlas in. Detta tillvägagångssätt avfärdade vi då 

empirin har byggt upp den teoretiska referensram som arbetet utgår ifrån. 

 

3.3 Datainsamling 
Valet av den kvalitativa undersökningen medför att datainsamlingsmetoderna begränsas en 

aning. Datainsamlingsmetoderna som hänger samman med en kvalitativ undersökning är indivi-

duella intervjuer, gruppintervjuer, observationer samt dokumentundersökningar. De tre första är 

klassiska sätt att samla in primärdata på medan dokumentundersökningar bygger på att så kallad 

sekundärdata undersöks (Jacobsen, 2002). 

 

Primärdata däremot innebär att data har samlats in direkt från personer och grupper medan se-

kundärdata inhämtas genom så kallad källgranskning. Primärdata inhämtas oftast till den speci-

fika undersökningen som genomförs och sekundärdata är oftast inhämtad för ett annat ändamål 

och kräver därmed mer granskning för att kunna ses som trovärdig (Jacobsen, 2002). 

 

3.3.1 Primärdata 
Primärdata, som nämns ovan, är alltså den typ av data som samlas in direkt från primärkällan och 

därmed kan skräddarsys till att passa undersökningens syfte (Jacobsen, 2002). Den primärdata vi 

hämtat kommer ifrån så kallade öppna individuella intervjuer som vi genomfört med de olika in-

tervjuobjekten. Valet av att använda intervjuer vid insamlingen av primärdata grundar sig i att 

Jacobsen (2002) anser att detta med fördel kan göras genom just intervjuer. 

 

3.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är motsatsen till primärdata som ovan nämns. Detta är alltså data som är insamlad 

av någon annan och därmed har inte forskarna själva genomfört någon direkt insamling av in-

formationen (Jacobsen, 2002). Vidare menar Jacobsen (2002) att denna typ av data oftast inte 

skräddarsydd, likt primärdata, utan har troligtvis använts i en undersökning som utgått från ett 

annat syfte än det forskarna nu valt att använda denna typ av data till.  

 

Den sekundärdata vi valt att använda oss av kommer i synnerhet från vetenskapliga artiklar som 

vi valt att hämta in med hjälp av Högskolan i Halmstads sökmotor Summon men vi har även an-

vänt oss av Google Scholar, ABI och Emerald. Sökord vi har använt oss av på dessa sökmotorer 

är följande: “Short sale”, “Short selling”, “Short sale constraint”, “Short selling constraints”, 

“Short sale crisis”, “Short selling crisis”, “Short selling behavior”, “Behavioral finance”, “Short 

sale strategy”, “Short selling strategies”, “Portfolio strategy”, “Fundamental analysis”, “Tech-

nical analysis”, “Pair trading” och “CAPM”. Valet av att ha vetenskapliga artiklar som bas i vår 

undersökning grundar sig på att öka tillförlitligheten. 

 

En del ämnesspecifika böcker har även använts för att fylla ut de gap vi tycker ha uppstått i teo-

rin genom användandet av endast vetenskapliga artiklar Vidare har även en del elektroniska käl-
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lor använts för att till exempel definiera ord som läsaren kan ha användning av under läsningen, 

men även vid användandet av lagar. 
 

3.3.3 Tillförlitlig information 
I teorin hade vi vetenskapliga artiklar som huvudsakliga källor, detta då det i princip endast finns 

en svensk bok kring ämnet i form av Ek & Petersson (1994). I övriga Europa och i synnerhet i 

USA är ämnet mer allmän känt och där genomförs därför fler studier på ämnet genom vetenskap-

liga artiklar. Anledningen till att vi valde vetenskapliga artiklar istället för böcker beror även på 

att det då går att ta del av mer aktuell forskning. 

 

Vid intervjuer kan det uppstå svårigheter för de olika intervjuobjekten att svara på olika frågor 

kring vårt ämne “blankning” och till exempel dess påverkan på saker och ting. Vidare kan dessa 

så kallade urvalseffekter uppstå då de vi intervjuar har en arbetsgivares vars ståndpunkt de måste 

utgå från. Detta har tagits upp av Jacobsen (2002) som menar på att objektiviteten kan ifrågasät-

tas när de själva svarar på frågor angående till exempel deras arbetssätt och liknande frågor. 

Dock är inte alla effekter av närhet till undersökningsobjektet negativa utan det anses vara lättare 

att fånga upp ett intervjuobjekts verklighetsuppfattning på detta sätt, anser Jacobsen (2002).  

 

För att öka giltigheten har vi intervjuat individer som alla har haft en liknande yrkesroll i sina re-

spektive företag, att undersöka personer i samma situation anses giltighetshöjande enligt både 

Jacobsen (2002) och Wärneryd (1986). Samtidigt har vi försökt att genomföra intervjuerna på 

platser där intervjuobjekten känner sig trygga och därmed undgå så kallade kontexteffekter som 

Jacobsen (2002) nämner kan uppstå och som därmed sänker tillförlitligheten för undersökningen. 

Dessa två val gjorde vi för att få så många perspektiv som möjligt och på ett lättare sätt sedan 

kunna fånga upp någon typ av kärna kring hur arbetet med blankning går till under ekonomiska 

nedgångsperioder. 

 

3.4 Urval av undersökningsobjekt 
Den urvalsmetod vi valt att använda oss av utgår ifrån att vi ville få kontakt med de undersök-

ningsobjekten vi trodde kunde ge oss så mycket och god information som möjligt angående vårt 

valda ämnesområde, vilket ligger i linje med en av de urvalsmetoder Jacobsen (2002) nämner. 

Författaren nämner att denna urvalsmetod innebär vissa svårigheter då det är svår att i förväg 

veta hur goda informationskällor uppgiftslämnarna kommer att vara, något vi självklart tagit 

hänsyn till och därmed förstått begränsningarna med denna metod. 

 

3.4.1 Undersökningseffekter 
En stor risk vid användandet av en kvalitativ under som Jacobsen (2002) anser finns är att under-

sökningen i sig kan skapa speciella resultat. Detta beror då på att undersökarna mäter något de 

själva skapat istället för att se till de upplevelserna respondenterna delat med sig av. Detta har vi 

i så stor grad som möjligt försökt undgå genom att låta respondenterna ta del av det material som 

vi nedtecknat ifrån de olika intervjuer som vi genomfört. Vi fick även tillåtelse av intervjuobjek-

ten att spela in alla intervjuer, vilket gjort att vi kunnat lyssna på intervjuerna ett flertal gånger 

och på så sätt med större säkerhet förstått svaren på de sätt som respondenterna menade.  
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3.5 Intervjun 
Som tidigare nämnt använde vi oss av den öppna individuella intervjun som insamlingsmetod av 

primärdata. Detta då vi ville fånga kärnan kring ett visst fenomen, nämligen hur svenska institut 

idag arbetar gentemot dess kunder med blankningsaffärer. Grunden till valet av användandet av 

öppen individuell intervju är att det genom detta tillvägagångssätt är lättare att kunna gå på dju-

pet kring fenomenet tillsammans med respondenten och samtidigt blir det lättare att fånga upp de 

underliggande effekterna av detta, vilket både Jacobsen (2002) och Wärneryd (1986) påtalar. 

Nedan följer en matris som visar när respektive intervju med de olika instituten ägde rum. 

 

 
Figur 3.2 Egenkomponerad intervjumatris 

 

Vid intervjuerna utgick vi ifrån vår noga utarbetade intervjuguide (se bilaga 1) som utgångs-

punkt. Denna valde vi att i förväg sända ut till respondenterna. Detta tillvägagångssätt ger re-

spondenten ett visst stöd, så att de så väl som möjligt kunde förbereda sina svar. Vi var vid detta 

val fullt medvetna av att detta kunde påverka de svar som gavs, något som även Wärneryd 

(1986) nämner att är en nackdel för undersökningen utifrån detta tillvägagångssätt. 

 

Inledningsvis ställde vi en allmän fråga om respondenten där denne gav oss lite information om 

sin bakgrund. Vi utgick här ifrån dels Jacobsen (2002), som anser att detta ökar bekvämligheten 

för respondenten i den ovana intervjusituationen, men även Wärneryd (1986) som påtalar vikten 

av att ställa enkla frågor tidigt i intervjun. Frågeordningen i intervjuguiden utgick från den så 

kallade trattekniken (Wärneryd, 1986). Utifrån denna teknik ställs först frågor som ger oss svar 

på uppgiftlämnarens medvetenhet om ämnet som helhet och går sedan över till att förstå respon-

dentens attityder kring ämnet. Vidare tematiserades frågorna utifrån de teorier som senare skulle 

användas i analysen av det insamlade material från respondenterna och denna tematiseringsmet-

od nämns av Kvale (1997). De teman vi valt presenteras i analysmetoden. 

 

3.6 Analysmetod 
Redan vid valet av den kvantitativa metoden bestäms även till viss del vilken typ av analys som 

behövs genomföras. Då svaren vid en kvalitativ metod till skillnad från en kvantitativ metod, 

som oftast är strukturerade utifrån till exempel en enkät, är ostrukturerade och måste dessa bear-

betas noga i empirin och analysen. Detta är en konsekvens utifrån valet av den kvalitativa meto-

den som även Holme och Solvang (1997) tar upp.  

 

Enligt Borum och Enderud (1979) kan två typer av textanalys urskiljas, nämligen helhets- och 

delanalys. Vi valde att genomföra en så kallad helhetsanalys, en textanalysmetod som utgår ifrån 

valda teman och problemområden (Holme & Solvang, 1997). Vidare får intervjuobjektens svar 

en mening först när de sätt i sammanhang till dessa valda teman och problemområden.  
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De teman vi valde att utgå ifrån följer nedan, teorierna som är kursiverade och fetlagda är de med 

störst betydelse i teorin, analysen och slutsatsen: 

 

 
Figur 3.3 Egenkomponerad matris av teman 

 

De teman vi utgick ifrån beskrevs tidigare och dessa kommer i analysen att jämföras med det 

empiriska materialet vi samlat in, vi kommer även se om dessa kan ställas emot varandra. Frå-

gorna vi ställde under intervjuerna var sedan viktiga att sätta in under teman, de blev så kallade 
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frågeställningar under dessa teman och problemområden. Detta tillvägagångssätt kan stödjas av 

Holme och Solvang (1997) som ser formuleringen av frågeställningar som ett viktigt steg inför 

analysen. Vidare är det enligt Holme och Solvang (1997) viktigt att genomföra en systematise-

ring av det material vi fått in. Detta genomfördes genom en metod författarna beskrev, nämligen 

att markera de olika teman som berörs med olika färger i den bearbetade texterna från intervjuer-

na. De teman vi fick utifrån detta tillvägagångssätt och hur dessa ställs mot varan visades i slutet 

av den teoretiska referensramen. Det övergripande tillvägagångssättet i analysen kan ses genom 

följande modell: 

 

 
Figur 3.3 Egenkomponerad analysmetod 

 

3.7 Källkritik 
Vi har under undersökningens gång försökt att förstå andra människors uppfattning kring det fe-

nomen vi valt att undersöka, nämligen de finansiella institutens kunders användande av blank-

ning. Att förhålla oss kritiska till det som sagts och skrivit kring ämnet har alltid haft en stor vikt 

för att vår uppfattning av fenomenet ska ge läsarna en så rättvisande bild av verkligheten som 

möjligt. Detta är något som Holme och Solvang (1997) samt Jacobsen (2002) beskrivit som 

mycket viktigt för att få ut något av det material som vi tagit del av genom intervjuer, böcker och 

artiklar. Holme och Solvang (1997) anser att ett kritiskt förhållningssätt är den enda möjlighet 

undersökare har till att minska antalet felaktiga tolkningar i en undersökning. 

 

För att genomföra så riktiga tolkningar som möjligt valde vi till exempel att spela in de intervjuer 

vi gjorde men vi har även försökt att gå till förstahandskällan vid användandet av artiklar. Att gå 
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tillbaka till förstahandskälla har hjälpt till mycket i det avseendet att vi fått den ursprungliga an-

ledningen till att undersökningarna genomförts. 

  



24 
 

4. Empiri 
 

Empirin är hämtad från personliga intervjuer med kontakter på Avanza, Handelsbanken, SEB 

och Simplicity. De personer som vi intervjuat har i antingen varit mäklare, förvaltare eller har 

haft någon annan typ av arbete som gjort de i mycket involverade i handeln av olika typer av fi-

nansiella instrument. Vi har inledningsvis ett avsnitt där vi valt att presentera de olika instituten, 

våra kontaktpersoner samt hur institutens unika arbete med placeringar på kapitalmarknaden. 

Vidare har vi delat in avsnitten utifrån de olika teman vi valde att använda under intervjuguiden, 

något som troligtvis förenklar läsningen. 

 

4.1 Institutsinformation och kontaktpersoner 
Vi kommer i avsnitten nedan att presentera de institut vi valt att undersöka och även de kontakter 

vi haft på respektive institut. Instituten är presenterade i en ordning som utifrån när respektive 

intervju hölls, där Christian Ewe på Handelsbanken inledde och Henrik Tingstorp på Simplicity 

var sist ut. Informationen om instituten och vad deras respektive arbetsområden är kommer tas 

upp för att läsaren ska få en bra överblick avseende hur respektive institut är uppbyggt och arbe-

tar. 

 

4.1.1 Handelsbanken 
Handelsbanken grundades 1871 och är en så kallad fullsortimentsbank (det vill säga som försö-

ker vara alltäckande sett till produkter och tjänster) som riktar sig mot både privat- och före-

tagskunder. Handelsbanken arbetar decentraliserat och har därför satsat på ett omfattande kon-

torsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland och Norge. Under 2013 kommer Handels-

banken att vidga sitt kontorsnät till att även omfatta Nederländerna. Totalt har Handelsbanken 

774 kontor och är verksamt i 24 länder. Totalt hade Handelsbanken 11 192 st medarbetare år 

2012 och dessa är spridda över de 24 länder där Handelsbanken är verksamma. Banken har Sve-

riges nöjdaste kunder och går även starkt internationellt och rankas som en av de tio starkaste 

bankerna i Europa. Banken har som mål att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara 

banker på hemmamarknaderna (Handelsbanken, 2012). 

 

Handelsbankens avdelning för tjänster inom investment, kapitalförvaltning och försäkringsspa-

rande går under namnet Handelsbanken Capital Markets. Capital Markets har funktion- och pro-

duktansvar för hela Handelsbankens sortiment av produkter och tjänster. Några av de produkter 

och tjänster som ingår är handel med finansiella instrument, cash management, corporate fi-

nance, private banking samt ekonomiska och finansiella analyser (Handelsbanken, 2012). Private 

banking är en kapitalförvaltningstjänst som riktar sig mot kunder med en större förmögenhet 

(större än fem miljoner kronor). Mäklare på private banking-avdelningen sätter kundens person-

liga preferenser i centrum vid val hur en portfölj ska diversifieras. Private banking-kunder kan 

välja mellan diskretionär (där mäklaren arbetar med relativt fria tyglar) och rådgivande (där den 

aktive kundens val påverkar mäklarens arbetsgång) kapitalförvaltning (Handelsbanken, 2013).  
 

4.1.1.1 Christian Ewe, Chefsmäklare 
Christian Ewe är anställd chefsmäklare på Handelsbanken. Ewe är utbildad civilekonom och 

läste under tiden på Lunds universitet finansiell inriktning. Han är fastanställd sedan 1994 (med 

undantag från en utflykt till Carnegie 2005) på Handelsbanken och arbetar med frågor inom pla-

cering och förvaltning samt att han är ledare över det team av andra mäklare som arbetar på 
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Handelsbankens Malmökontor. Ewe beskriver sina kunskaper inom blankning som goda men på-

talar samtidigt att det inte något som de använder särskilt mycket på Handelsbanken, även om de 

tillhandahåller tjänsten (då de är en fullsortimentsbank) till de kunder som efterfrågar det. 

 

4.1.2 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
SEB grundades 1856 och beskriver sig själva som en relationsbank (SEB, 2012). Med relations-

bank menar SEB att de utgår från att skapa mervärde för sina kunder som är privatpersoner, före-

tag och institutioner. SEB har ett brett sortiment av finansiella tjänster och är verksamma huvud-

sakligen i Sverige och Skandinavien men även i ett flertal baltiska länder (SEB, 2012). Banken 

utgår ifrån ett långsiktigt perspektiv inom alla de områden de är verksamma. Verksamheten finns 

representerad i cirka 20 länder runt om i världen med 292 kontor och har cirka 16 500 anställda 

och över fyra miljoner privat-, företag- och institutskunder. SEB rankas som Sveriges bästa bank 

av tidsskriften ”The Banker” men har som mål och ambition att bli den ledande nordiska banken 

för företag och institutioner samt den bästa universalbanken i Sverige och Baltikum (SEB, 2012) 

 

SEB har en division inom företaget som går under namnet Kapitalförvaltning (SEB, 2012). Di-

visionen erbjuder alla typer av tjänster och produkter inom områdena kapitalförvaltning, rådgiv-

ning och private banking till deras kapitalstarka privatkunder men även till stora företag och in-

stitutioner. Även här utgår SEB från ett långsiktigt perspektiv och vill befästa sin inriktning på 

relationer då de utgår från proaktivt arbete utifrån den enskilda kundens behov (SEB, 2012). Pri-

vate banking-kunderna ses som mycket viktiga och SEB förvaltade kapital för Private banking 

uppgick 2012 till 28 miljarder kronor (SEB, 2013). Divisionen arbetar likt de flesta kapitalförval-

tande institutionerna med att förse och hjälpa sina kunder med väldiversifierade portföljer. Under 

det osäkra marknadsklimatet som vi just nu befinner oss i försöker SEB hålla sig till långsiktig-

het och råder därför sina kunder till att inte bege sig alltför långt ut på riskkurvan (SEB, 2013).  

 

4.1.2.1 Christer Lundquist, Private Banking-rådgivare 
Christer Lundquist arbetade som mäklare på SEB 1997-2012, förutom två år (2005 och 2007) då 

han gick över och arbetade som mäklare på Carnegie. Idag arbetar Lundquist på Malmökontoret 

med Private banking-rådgivning och har då hand om förmögenhetsförvaltning. På Private ban-

king arbetar de utifrån strategier som ökar riskspridningen och diversifieringen mer än vad de på 

mäklarsidan gör. Lundquist beskriver sina kunskaper om blankning som goda då han vid ett fler-

tal tillfällen varit i kontakt med den typen av affärer, även om just SEB inte är så stora på områ-

det. 

 

4.1.3 Avanza Bank 
Avanza Bank (läs vidare Avanza) bildades 2001 och har vuxit från att vara en renodlad mäklar-

bank till att idag vara en sparbank som utmanar de stora svenska bankerna inom spar- och pens-

ionsmarknaderna (Avanza, 2012). Avanza har sin primära inriktning mot privatkunder men arbe-

tar även med företagskunder. Deras vision är att vara det självklara valet för dem som bryr sig 

om sina pengar. Avanza har affärsiden att hos dem får kunden mer pengar över till sig själv än 

hos de andra bankerna i Sverige (Avanza, 2012). Idag är de den ledande internetbanken inom 

sparande och placeringar. De har vidare fått utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder inom spa-

rande tre år i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Avanza arbetar idag endast i Sverige och 

har cirka 283 300 kunder runt om i landet samt ett totalt sparande på ca 85 800 miljoner kronor. 

De har idag ett kontor i landet där de har 262 medarbetare, som erbjuder sina kunder alla typer 
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av produkter och tjänster inom områden så som private banking och corporate finance (Avanza, 

2012). 

 

Avanza delar som tidigare nämnt upp sina kunder i privat- och företagskunder. Deras privatkun-

der delas upp i tre huvudgrupper: Bas- till premium-, Private banking- samt Prokunder. Den 

första huvudgruppen av privatkunder baseras på hur mycket kunden tänkt spara i banken samt i 

hur frekvent de tänkt handla med värdepapper. Utifrån de tidigare nämnda kriterierna får kunden 

välja ett bas- eller premiumkonto med olika avgifter och liknande. Därefter delas in i olika kate-

gorier från brons till platina beroende på hur mycket de verkligen sparar eller handlar med vär-

depapper (Avanza, 2012). Private banking-erbjudandet riktar sig mot kunder som har mer än tre 

miljoner kronor i sparande och som gillar att fatta sina egna placeringsbeslut. Prokunds erbju-

dandet riktas mot de kunder som är professionella dagshandlare. Kunderna inom Private ban-

king- respektive Prosegmentet får en mängd med förmåner, så som billigare courtageavgifter, 

direktnummer utan väntetid till orderhanterare och tillgång till analys- och tradingprogram, till 

exempel Six Edge (Avanza, 2012). Företag använder främst Avanza för att förvalta sin överlik-

viditet, men även för att genomföra långsiktiga investeringar. Avanza erbjuder även sina före-

tagskunder tjänstepensioner och företagsägda kapitalförsäkringar helt kostnadsfritt. Även Corpo-

rate finance erbjuds av Avanza där de hjälper företag med bland annat börsintroduktioner, ägar-

spridning och nyemissioner (Avanza, 2012). 

 

4.1.3.1 Thomas Krüger, Chefsmäklare 
Mäklarchefen på Avanza Bank heter Thomas Krüger och han har varit mäklarchef sedan 2007. 

Krüger är civilekonom och har i större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat som mäklare, 

ifrån 1994 fram till 2007 då han blev mäklarchef. Han är placerad i Stockholm, likt de andra 

mäklarna på Avanza. Hans kunskaper om blankning är gedigna efter en lång karriär i branschen. 

 

4.1.4 Fondbolaget Simplicity AB 
Simplicity AB är ett fondbolag som har sitt säte i Varberg och grundades år 2002 av Ulf Inge-

marson. Simplicity arbetar utifrån en unik placeringsmodell som bygger på statistiska analyser 

av marknaden, så kallad kvantitativ analys (Simplicity, 2013). Affärsidén som Simplicity har är 

därmed ganska given utifrån den ovannämnda placeringsmodellen det vill säga att förvalta inve-

steringsfonder enligt sina egenutvecklade placeringsmodeller baserade på statistiska analyser av 

marknaden. Simplicity ser sig själva som ett ganska otraditionellt fondbolag som skördat mycket 

framgångar. Till exempel har de varit pionjärer inom fondmarknaden och var först bland svenska 

bolag att skapa både en Indien- och Afrikafond. Fondbolaget fick sitt stora genombrott 2008 då 

de mottog tidningen Dagens Industris pris som Sveriges Supergasell (Simplicity, 2012) 

 

Simplicity arbetar med privat- och företagskunder och arbetar idag med elva stycken fonder i 

olika riskklasser. De erbjuder produkter och tjänster inom sparande, pension och kapitalförvalt-

ning. Med tanke på att de är ett relativt litet företag arbetar de främst med personlig service fram-

för att ha så många kunder som möjligt (Simplicity, 2012). Företaget har idag elva medarbetare 

och ca två tusen egna kunder enligt H. Tingstorp (personlig kontakt, 23 april 2013). Vidare näm-

ner Tingstorp dock att den totala kundstocken är omöjlig att beräkna då de egentligen är alla de 

som har ett innehav i någon av Simplicitys fonder, men intresset för Simplicity är stort och 

kommer främst genom så kallad mouth-to-mouth-kommunikation. 
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4.1.4.1 Henrik Tingstorp, Vice VD 
Henrik Tingstorp är idag Vice VD på Simplicity och förvaltar deras ränte- och obligationsfonder. 

Tingstorp har en magister i ekonomi efter studier i både Karlstad och Stockholm. Tingstorp bör-

jade sin arbetskarriär som revisor på KPMG, för att sedan bli headhuntad till Brummer & Part-

ners där han arbetade några år. 2005 började Tingstorp på Simplicity som administrativ chef, för 

att sedan kort därefter även börja förvalta deras korträntefond. För två år sedan gick han även 

över till att förvalta Simplicitys två obligationsfonder. Tingstorps kunskaper om blankning 

kommer främst från hans tid på Brummer & Partners där det arbetade väldigt mycket med alla 

typer instrument som tillåter investeraren att gå kort. 

 

4.2 Blankning 
Efter de inledande frågorna kring mäklarna eller förvaltarnas bakgrunder och kunskaper kring 

blankning kom vi fort in på deras åsikter och synsätt på de olika typerna av blankning som före-

kommer. Åsikterna och synen på blankningsaffärer hos de finansiella institut som vi har varit i 

kontakt med var liknande hos samtliga aktörer gällande vanlig blankning. Ewe på Handelsban-

ken tyckte till exempel att blankning inte står för den huvudsakliga påverkan angående vilken 

riktning en akties kurs kommer ta då annan tillgänglig information borde ha påverkat detta. Sam-

tidig var Ewe, Krüger och Tingstorp relativt säkra på att blankningen gör rörelserna större och 

därmed ökar en akties volatilitet. Krüger på Avanza poängterade hur viktigt det är att låta blank-

ning vara tillåtet och relativt oreglerat för att marknaden ska kunna fungera på ett riktigt sätt. 

Ewe nämner dock att det är viktigt att veta om och informera kunderna om riskerna med blank-

ning, detta då en aktie endast kan falla med 100 % medan ovansidan i teorin är oändlig. Detta 

medför att förlusten för den som inte är aktiv och agerar i tid kan bli mycket stor. 

 

Hos samtliga institut som vi har varit i kontakt med är det i dagsläget nästintill förbjudet och 

därmed i princip omöjligt att genomför så kallad naken blankning. Detta beror på dels den tek-

niska svårigheten som uppstår utifrån de nya reglerna som kom i november 2012 men även då 

det följer ett mycket högt vite för de som ändå skulle välja att genomföra nakna blankningsaffä-

rer och misslyckas med leverans. Ewe och Lundquist är negativt inställda till naken blankning. 

De ser det som dels osunt för marknaden och även att kurser kan manipuleras genom att naken 

blankning är tillåten. Manipulationen upptäcks genom högre volatilitet och volym i nedgångarna. 

Krüger på Avanza är något mer positiv inställd till naken blankning även om han förstår resone-

mang kring dess marknadsstörande och manipulativa funktion. Han påstår att upphakningarna 

som kan uppstå i systemet genom att leverans inte kan genomföras är negativ och fördröjer kur-

sens påverkan men med ett välfungerande system borde inte detta uppstå, tydliga regleringar är 

kärnan till att naken blankning ska kunna användas. Tingstorp är den enda av de vi varit i kontakt 

med som är helt positivt inställd till den nakna typen av blankning och uppfattar det inte som 

manipulativt sett till de regleringar som idag råder. 

 

Avanza, Handelsbanken och SEB arbetar idag med blankning även om omfattningen är liten, 

medan Simplicity inte arbetat med blankning sedan deras hedgefond lagts ner under 2012. 

Avanza var de enda som kunde ge oss nationella siffror och de genomför cirka tio blankningsaf-

färer dagligen. Handelsbanken och SEB genomför på sina Malmökontor tre till fem respektive en 

till tre affärer årligen. Simplicity genomför i princip endast en typ av blankningsaffär och denna 

sker i valutasäkrande syfte men hur ofta eller många gånger detta genomför hade Tingstorp ingen 

siffra på men det sker några gånger om året. 
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Handelsbanken och SEB rekommenderar oftast sina kunder andra typer av derivat när de är in-

tresserade av att gå kort. Lundquist på SEB påtalar att detta tillvägagångssätt används på grund 

av alla de procedurer (låna aktien, kreditprövningar och liknande) en äkta blankningsaffär bygger 

på, medan ett terminskontrakt i princip kan ingås av vem som helst. Även Ewe på Handelsban-

ken är inne på samma linje och påtalar att det kräver mycket mer tid och är tekniskt sett svårare 

både för banken och kunden, då i synnerhet kreditprocesserna är omständiga. Samtliga institut är 

dock på samma linje gällande det som Ewe nämner, det vill säga att processen vid blankningsaf-

färer kräver många teknikaliteter i form av låneavtal och liknande. Krüger påtalar att Avanza inte 

har tillåtelse att ge sina kunder direkt rådgivning, då detta kräver certifiering, men att de får in-

formera kunderna om dessa vitt skilda processer som skiljer vanlig blankning från andra derivat 

som tillåter kunderna att gå kort. Krüger tror dock att anledningen till att kunderna på Avanza 

genomför fler blankningsaffärer beror på att kunderna är väldigt kunniga inom placeringar. Då 

många av Avanzas kunder har gått från de stora bankerna till Avanza just på grund utav de tror 

sig göra bättre investeringsbeslut utan rådgivning och även för att de vill ha lägre avgifter. Detta 

nämndes även av Lundquist på SEB som påtalade att de förlorat kunder till de så kallade nätmäk-

larna, då kunder med genuint intresse vill betala så låga avgifter som möjligt. Då Simplicity end-

ast arbetar med värdepapper som tillåter kunden att gå lång kunde inte Tingstorp svara på frågan 

kring andra typer av derivat som kan användas vid intresse av att gå kort. Dock påtalar Tingstorp 

att det finns intresse från en del kunder hos Simplicity som anser att de ska starta upp en fond 

som endast blankar och arbetar med korta derivat. Tingstorp tror dock endast att investerarna vill 

ha en sådan typ av fond på grund av egna intressen för att till exempel kunna utnyttja fonden för 

hedging mot marknadsrisken i sin portfölj. 

 

De flesta institut upplever inte någon skillnad i deras eller sina kunders arbetssätt sett till lagänd-

ringen i november 2012. Samtliga påtalar dock att de följer och läser publiceringarna men inte 

använder de i sitt dagliga arbete. Anledningen till att arbetssätten inte påverkats nämnvärt beror 

hos Handelsbanken och SEB på den centrala styrning som ligger till grund för deras arbetssätt. 

Centralt får de båda bankerna information om vilka typer av instrument som ska användas, där 

blankning oftast inte räknas som ett vanligt förslag. Ewe kan dock tänka sig att investerare an-

vänder sig utav de blankningsaffärer som publiceras på Finansinspektionen för att gå lång i en 

aktie. Detta då Ewe tror att de aktier som oftast är hårt blankade är översålda. Tingstorp på Sim-

plicity nämner att de inte påverkats då deras hedgefond som tidigare nämnt lades ner under 2012 

och därmed aldrig innefattades av reglerna. Avanza uppfattar dock en stor förändring kring dels 

deras eget arbetssätt men även hur deras kunder nu agerar. Detta beror enligt Krüger på att 

många av deras kunder är så kallade daytraders och numera inte kan använda sig av naken 

blankning över dagen, något som tidigare var mycket vanligt. Krüger åsikt kring förändringen är 

att den kan ses på två olika sätt. Det är positivt ur den synvinkeln att det inte mer uppstår något 

som han kallar upphakningar i systemet genom att “fail-to-deliver”-situationer uppstår. Samtidigt 

menar Krüger att de institut som har stor teknisk kompetens kring hur systemet ska skötas kan 

lösa dessa situationer genom inbördes aktielån från andra kunder, något som möjligtvis endast är 

genomförbart sett till att Avanzas storlek (kunder och kapital). Detta sistnämnda tillvägagångs-

sätt har Avanza använt sig av när de blivit utsatta av “fail-to-deliver” av andra institut enligt 

Krüger. 
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4.3 Förbud och regleringar mot blankning 
På frågan kring förbud mot blankning är samtliga av de vi varit i kontakt med av den ståndpunk-

ten att de anser att förbud mot blankning är negativt. Till exempel anser Ewe att det är verknings-

löst med ett förbud utifrån hans tidigare uttalande kring att det inte är blankningen som påverkar 

vilken riktning en akties kurs kommer ta. Utifrån detta uttalande menar Ewe att ett förbud där-

med inte kan stoppa en nedgång, något som finanskrisen 2008 är ett exempel på. 

 

“Alla regleringar är av ondo, däremot får man skilja på regleringar mot vanlig blank-

ning och naken blankning.” (C. Ewe, personlig kommunikation, 28 februari 2013) 

 

Ewe nämner i citatet ovan sin uppfattning av regleringar på de finansiella marknaderna kring 

blankning. Naken blankning anser dock inte Ewe är bra och bör förbjudas medan den vanliga 

blankningen bör vara tillåtet och istället för att införa regleringar på marknaden bör de lösa de 

underliggande problemen. Även Lundquist på SEB är inne på samma linje och anser att blank-

ning korrigerar övervärderingar och därmed borde vara tillåtet, det bästa vore enligt honom om 

de finansiella marknaderna i så stor omfattning som möjligt fick sköta sig själva även om viss 

reglering krävs.  

 

“Blankningsförbud är negativt för en effektiv marknad. Du kan inte agera på en övervär-

derad kurs annars.” (T. Krüger, personlig kommunikation, 18 april 2013) 

 

Krüger nämner ovan att en effektiv marknad inte kan upprättshållas om förbud mot blankning 

råder. Som exempel nämner Krüger Tele2 som valde att införa en typ av blankningsförbud ge-

nom att kalla hem alla aktielån och utlåningar när deras kurs var låg. Genom detta förfarande 

lyckades de istället manipulera upp kursen till nivåer som inte stöddes av den fundamentala in-

formation som fanns tillgänglig på marknaden. Detta exempel tycker Krüger klart talar för att 

marknaden blir ineffektiv genom förbud. Förbuden mot naken blankning var samtliga aktörer 

positivt inställda till, då naken blankning ofta kan stå för en manipulativ funktion på en akties 

kurs. Krüger nämnde vidare att de institut som råkar ut för en “fail-to-deliver”-situation där de 

inte kunde leverera till kunden med stor sannolikhet även förlorar kunden. 

 

4.4 Behavioral finance vs Effektiva marknadsteorin 
Ewe, Lundquist och Tingstorp beskriver de flesta investerarna de kommer i kontakt med som ir-

rationella och att de inte har något strukturerat eller strategiskt arbetssätt, de går på känsla och 

arbetar utifrån impulser. Krüger ansåg däremot att deras investerare gör rationella beslut då de 

flesta använder sig utav någon form utav analys för att stödja deras investeringsbeslut. Den abso-

lut vanligaste analys metoden som används är teknisk analys bland kunderna, där de använder 

sig utav historisk data för att fatta sina investeringsbeslut. Ewes uppfattning är att kunderna inte 

är tillräckligt noggranna vid sina analyser och att de ofta saknar tiden som krävs för att göra 

denna typ av analys, vilket leder till att de inte fattar fullständigt rationella beslut. Lundquist där-

emot är mer inne på att de eventuellt inte ens är intresserade av att fatta så kallade rationella be-

slut, de handlar med värdepapper för att få något som han benämner som kickar. 

 

“Våra kunders är lite gamblers, det är spänning och entertainment många är ute efter.” 

(C. Lundquist, personlig kommunikation, 18 april 2013)  
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Precis som Lundquist nämner ovan handlar investerarna mer för nöjets skull och ser det hela som 

ett spel och bygger därför inte några optimala portföljer, de är ute efter de snabba klippen påtalar 

Lundquist. Vidare finns det dock kunder som bygger upp strukturerade portföljer nämner Lun-

dquist men dessa kunder är mycket få på SEB och då handlar de oftast om någon strategi som 

innefattar en lätt form av hedging. Tingstorp är på spår som Ewe och Lundquist, det vill säga att 

det är känslorna som styr. Han tycker ofta sig se denna irrationalitet genom att investerarna köper 

allt för nära en topp eller går kort nära botten, de har alltså inte följt med kursen hela vägen upp 

eller blankat i ett tidigt stadie så att de kunnat göra en ordentlig avkastning. Vidare nämner han 

att irrationella beteenden visar sig speciellt vid kraftiga kursfall då något som han beskriver som 

sjukdomsliknande infinner sig hos investerarna. Investerarna vill då sälja av sitt innehav med den 

fallande kursen till vilket pris som helst bara de blir av med obehagskänslan som uppstått genom 

kursfallet menar Tingstorp. Avanza tycks ha de mest rationella kunderna utifrån det Krüger 

nämner angående deras kunder, det vill säga att de till viss del bygger strukturerade portföljer ut-

ifrån analyser och liknande. Han anser inte att investerarna utnyttjar hedging i någon större grad, 

men de flesta kunderna som väljer att spekulera gör de utifrån någon typ av analys där de fått 

signaler om att det till exempel är läge att gå kort eller långt i en aktie.  

 

De banker som vi varit i kontakt med uppfattar inte någon ökad aktivitet bland dess kunder sett 

till Finansinspektionens publikationer av genomförda blankningsaffärer. De nämner dock att alla 

har varit i kontakt med publikationerna på kontoren och att de sett över dem men inte använt sig 

av dessa för att genomföra analyser eller liknande. Ewe på Handelsbanken tycker dock att publi-

kationerna är bra sett ur det perspektivet att de ökar marknadstransparensen, det vill säga att all 

typ av information som finns tillgänglig vid investeringsbeslut är positiv för investerarna. 

 

“Man vet ju inte varför de här upplåningarna görs som publiceras, det kan ju vara en del 

i en större strategi.” (C. Lundquist, personlig kommunikation, 18 april 2013)  

 

Att publiceringarna är svåra att använda nämner Lundquist ovan, då Lundquist anser att det är 

svårt att se det underliggande syftet till att en aktie blankas. Vilket kan innebära att blankningen 

kan användas i hedgingsyfte och inte i något spekulativt syfte. Men sedan när blankningarna 

publiceras på finansinspektionens hemsida kan investerarna tolka de som att hedgefonden speku-

lerar i en nedgång, vilket i sin tur kan missleda investerarna till att gå kort i aktien i spekulativt 

syfte.  

 

Det som istället påverkar uppbyggnaderna av portföljer och val av enskilda aktier hos instituten 

är rekommendationer. Handelsbanken och SEB som arbetar aktivt med rådgivning får sina re-

kommendationer centralt och dessa är sedan de som främst förmedlas till dess kunder. Rekom-

mendationer från andra institut och nyhetsbyråer följs självklart påtalar Ewe men de är som tidi-

gare nämnt de centrala rekommendationerna som ligger till huvudsaklig grund för hur mäklarna 

på Handelsbanken arbetar. Detta är alltså ett av få områden inom Handelsbanken som är central-

styrt då övriga banken arbetar decentraliserat, något som beror på lagar och regler kring just ban-

kers rådgivning. Lundquist tycker det märks tydligt att deras kunder använder sig av rekommen-

dationerna, detta syns om inte annat i volymerna på illikvida aktier (oftast noterade på Small el-

ler Mid Cap). Där syns väldigt tidigt och mycket tydligt att rekommendationerna spelat en stor 

roll menar Lundquist. Även på Avanza märks detta tydligt av då de flesta av deras kunder är pri-

vat kunder som genomför aktiva val. Avanzas egen tjänst Placera.nu ses av Krüger som den 
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största källan till påverkan hos just deras kunder. Krüger nämner, precis som Lundquist, att det i 

synnerhet märks när analyserna gällt Small respektive Mid Cap-aktier. Då dessa inte alls är lika 

likvida som aktier på Large Cap kan enskilda handlare påverka kursen på helt annat sätt i dessa 

fallen. Krüger är dock noga med att poängtera att deras kunder måste finna den bakomliggande 

analysen till en rekommendation välmotiverad för att den ska ses som tillförlitlig. Tingstorp och 

de andra på Simplicity märker av stora rekommendationer men då deras beslutsfattande och val 

av aktier baseras på en kvantitativ modell spelar inte rekommendationer någon roll i detta avse-

ende. Istället påtalar Tingstorp att det märks genom att Simplicitys kunder ibland ringer och frå-

gar varför inte nyligen rekommenderade aktier inte finns med i deras portföljer eller fonder. 

 

4.5 Strategier och den effektiva marknadsteorin 
De instituten vi var i kontakt med var samtliga inne på att blankning genomförs av kunder i ett 

rent spekulativt syfte. Ewe på Handelsbanken anser att detta beror på det som han tidigare 

nämnt, nämligen att kundernas agerande är kopplat till psykologiska aspekter och känslor. Väl-

digt få kunder är tillräckligt insatta och har den tid som krävs för att fullständigt kunna analysera 

marknaden och därmed kunna använda sig av till exempel hedging. Krüger anser att detta främst 

beror på vilken typ av kunder som instituten arbetar med, vilket i Avanzas fall främst är privat-

kunder. Hade deras kunder varit större företag eller liknande hade chansen till att aktielån och till 

exempel användning av hedging varit populärare menar Krüger. Simplicity använder idag blank-

ning i valutasäkringsyfte. När de tidigare hade en hedgefond var det ändå i ett spekulativt syfte 

som de använde sig av blankning menar Tingstorp. Fonden hade dock svårt att skapa en bra 

marknadsmässig avkastning vilket ledde till att den lades ner under 2012. Att det är svårt att all-

tid skapa avkastning tror Tingstorp beror på att vissa strategier inte lämpar sig till att genomföra 

alla typer av affärer. I detta fall lämpade sig inte Simplicitys kvantitativ modell tillsammans med 

en strategi där de gick både kort och lång. 

 

“De som jag tror är en bra affärside är de som kallas Pair trading, man köper en aktie 

och blankar en annan i samma bransch.” (C. Ewe, personlig kommunikation, 28 februari 

2013) 

 

En strategi som tros vara lönsam är den som nämns ovan av Ewe, nämligen pair trading. Pair 

trading är en strategi som utnyttjar gapet mellan kurserna på två aktier i samma bransch. Då utlä-

ser investeraren att den ena aktien är överköpt respektive översåld i förhållande till branschens 

index. Den översålda aktien bör därmed gå upp och köps därför av investeraren, medan den 

överköpta bör gå ner och blankas därför av investeraren. Pair trading ses av Ewe som mycket 

riskneutral, då investeraren inte behöver ligga ute med pengar, i förhållande till andra strategier 

som innefattar blankning där ett mycket högt risktagande krävs. Ewe bortfärdar i princip helt 

fundamental och teknisk analys som sätt att skapa sig överavkastning
1
, i perspektiv till den risk 

de tagit genom att spekulera. Hedging är väldigt ovanligt och det beror enligt Ewe på att Han-

delsbanken har väldigt många kunder och kunskapen om värdepapper är därmed mycket varie-

rande. På SEB dominerar den fundamentala analysen enligt Lundquist. Men att den kan använ-

das som ett sätt att skapa överavkastning
2
 genom blankning är enligt Lundquist svårt, han anser 

att privatkunder är för känslostyrda för att lyckas med detta i många fall. På Avanza har Krüger 

                                                
1
 Egen tolkning av begreppet. Det vill säga att lyckat prestera bättre än börsindexet, i vårt fall OMX Sthlm. 

2
 Egen tolkning av begreppet. Det vill säga att lyckat prestera bättre än börsindexet, i vårt fall OMX Sthlm. 
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uppfattningen av att det finns en hel del kunder som lyckas skapa sig överavkastning
3
 genom 

blankning och att de då utgår från någon typ av teknisk analys (telefonintervju, 18 april 2013). 

En ny strategi som vi snart kan förvänta oss bli verklighet hos Avanza är att deras kunder tar 

rygg på andra investerare, detta möjliggörs genom att Avanza kommer lansera en ny tjänst där 

investerare kan publicera sina innehav. Vinstgivande portföljer kommer därmed bli lätta att följa 

och kan därmed bli en strategi även för den lataste kunden menar Krüger. Tingstorp anser att det 

är väldigt svårt att som investerare att skapa sig överavkastning
4
. Tingstorps uppfattning är att 

endast de skickligaste investerarna på marknaden kan lyckas skapa sig överavkastning
5
. Vidare 

talar Tingstorp om att det inte alltid räcker med att ha en klar och fungerande strategi, då många 

fonder idag ändå underpresterar. 

  

                                                
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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5. Analys 
 

I analysen kommer vi inledningsvis att analysera de fyra institut vi varit i kontakt. Vidare i ana-

lysen analyseras intervjuguidens följande fyra områdena: “Blankning”, “Förbud och reglering-

ar mot blankning”, “Behavioral finance vs effektiva marknadsteorin” och “Strategier och den 

effektiva marknadsteorin”. I den inledande analysen kommer empirin ställas emot empirin då vi 

inledningsvis kommer att jämföra och se skillnader mellan instituten, sedan kommer vi att ställa 

empirin emot empirin samt ta stöd av teorin vid analysen av de olika områdena. Hur de olika 

teman vi delat in uppsatsen i och hur dessa kommer analyseras beskrevs redan i den teoretiska 

referensramen och den modell vi utgår ifrån vid detta är följande: 

 

 
Figur 5. 1 Egenkomponerad analysmodell 

 

5.1 Analys av institutsinformation 
Av de finansiella institut vi valt att genomföra denna undersökning mot är Handelsbanken och 

SEB relativt lika, sett till att de har bedrivit sin verksamhet i över hundra år och räknas som två 

av de svenska storbankerna (tillsammans med Nordea och Swedbank). Detta medan Avanza och 

Simplicity är två relativt nya aktörer på marknaden och har funnits i lite över tio år. Detta kan 

möjligen påverka hur bankerna agerar gentemot sina kunder och vid ingången av nya kundrelat-

ioner. Avanza, Handelsbanken och SEB klassas som rena banker medan Simplicity är ett fond-

bolag som i dagsläget driver elva fonder.  

 

Antal kontor och anställda är något som även det uppvisar stora skillnader SEB har flest an-

ställda och har ca 17 000 medarbetare följt av Handelsbanken med cirka 11 000, medan Avanza 

och Simplicity ligger långt efter med 262 respektive elva medarbetare. Avanza och Simplicity 

har endast ett kontor vardera medan Handelsbanken har hela 774 kontor och SEB har 292 st. An-

tal medarbetare och kontor är något som ökar tillgängligheten för kunderna och även vilken typ 

av service de kan förvänta sig hos respektive institut. Avanza agerar främst på internet där kun-
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den gör mycket av arbetet själv, med fördelen att kostnader kan hållas nere och inlåningsräntan 

därmed kan hållas högre. Simplicitys kunder kom enligt Tingstorp främst genom så kallad 

mouth-to-mouth-kommunikation medan de två storbankerna, Handelsbanken och SEB, på ett 

helt sätt kan jaga och därmed fånga kunder. Mycket kan även bygga på tradition genom att till 

exempel föräldrar och liknande ofta öppnar konto hos de stora bankerna. 

 

Handelsbanken och SEB arbetar med alla typer av kunder, det vill säga privat-, företags- och in-

stitutionskunder. Som institutionskunder räknas fonder och liknande. Detta medan Avanza och 

Simplicity endast arbetar med privat- och företagskunder. Avanza har sitt största fokus på privat-

kunder och kommer även i fortsättningen att ha detta enligt Krüger som vi var i kontakt med. 

Simplicity arbetar inte med fokusering mot någon speciell kundgrupp men fonder är ofta ett in-

tressant alternativ för företag med mycket oanvänt kapital, så kallad överlikvid, samt som sparal-

ternativ för företagspensioner. 

 

Handelsbanken och SEB är så kallade fullsortimentsbanker som försöker ge sina kunder ett så 

stort utbud av produkter och tjänster som möjligt. Avanza har även de ett flertal produkter och 

tjänster men de har till exempel ingen aktiv rådgivning, då de vill hålla nere kostnaderna som 

tillkommer vid certifiering av rådgivning. Simplicity erbjuder sina kunder ett flertal olika place-

ringsmöjligheter genom sina fonder, där de enskilda kunderna kan välja riskklass efter enskilda 

preferenser. De olika inriktningarna hos instituten medför att deras kunder är mycket olika och 

även att institutens chans att fånga in nya kunder blir väldigt olika. Handelsbanken och SEB kan 

till exempel förlita sig mycket på att de har tillgång till väldigt många produkter och tjänster me-

dan Avanza håller kostnaderna låga något som även det kan locka kunder. För Simplicity bygger 

chansen att fånga kunder i mångt och mycket på hur deras fonder presterar. Ger fonderna stabil 

hög avkastning under en period kan de förvänta sig en hög tillströmning av nya kunder medan 

kunderna lätt sviker vid låg eller negativ utveckling. Detta beror även på att deras fonder finns 

tillgängliga via så kallade fondtorg hos olika institut där inte kunderna blir personligt involverade 

med just Simplicity. Trygghetsfaktorn som uppkommer genom att rådgivning finns tillgängligt är 

självklart även det något som ger Handelsbanken och SEB fördelar. 

 

Vidare erbjuder Avanza, Handelsbanken och SEB sina kunder private banking och andra typer 

av förvaltningstjänster. De som skiljer Avanza är som tidigare nämnt rådgivningen, något de för-

sökt kompensera genom andra tjänster och låga kostnader. Avanza erbjöd till exempel dessa 

kunder billigare courtageavgifter, direktnummer utan väntetid till orderhanterare samt tillgång 

till analys- och tradingprogram. Dessa typer av tjänster kräver fortfarande ansträngning från 

kunden medan Handelsbanken och SEB som har aktiv rådgivning som förutom genom kontakt 

från kunden även själva kan kontakta kunderna när de centralt fått nya analyser uppifrån. Detta 

kan leda till att de tar kontakt med kunderna för att omplacera deras portföljer eller att de ringer 

upp för att de har en affär som skulle passa den enskilde kunden. En service kunderna kan upp-

skatta mycket. Simplicity hade i dagsläget ca två tusen egna kunder i form av både privat- och 

företagskunder där fokus lades på personlig service. De kan till exempel bjuda in eller besöka 

intressanta kunder på ett helt annat sätt än de övriga instituten kan göra. Detta kan uppfattas som 

mycket personligt och proffsigt. De personliga bitarna hos de enskilda förvaltarna blir här myck-

et viktigt vid genomförandet av affärer. 
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Nedan följer en matris som kortfattat ger läsaren information om respektive institut: 

 

 
Figur 5.2 Egenkomponerad institutsmatris 

 

5.2 Blankning 
Samtliga intervjuobjekt hos institutionerna vi var i kontakt med såg vanlig blankning som sunt 

för marknaden då det krävs att aktier både kan gå upp och ned för att marknaden ska kunna fun-

gera. Det är därför av stor vikt att blankning förblir oreglerat på marknaden ansåg samtliga in-

stitutioner. Dock ansåg både Ewe och Krüger att volatiliteten på marknaden ökar när blankning 

är tillåtet. Uttalande som säger emot Ulibarri, Florescu och Edisath (2009) som påstår att volatili-

teten inte alls påverkas av blankning. Detta kan även till viss del säga emot Lioui (2009) som i 

sin undersökning påstod att förbud endast ökar volatiliteten på marknaden, genom den förvirring 

och panik som råder på marknaden. Istället påverkas volatiliteten av de vanliga köparna och säl-

jarna på börsen i samspel med den panik och hysteri som råder på börsen innan ett förbud sätts i 

kraft. Krüger poängterar hur viktigt det är att låta blankning vara tillåtet och relativt oreglerat för 

att marknaden ska kunna fungera för samtliga aktörer. Ewe var även inne på hur viktigt det är att 

kunderna förstår riskerna med blankning. Då han likt Brent, Morse och Stice (1990) är inne på 

att en akties kurs kan gå upp hur mycket som helst i teorin medan den endast kan falla 100 %. 

Att blankning ska vara tillåtet råder de ingen tvekan om utifrån de institut vi varit i kontakt med 

samt de studier vi läst. Det som är svårt att nå fram till någon konsensus kring är vilken påverkan 

blankning verkligen har på marknaden och enskilda aktier. Detta märks tydligt då både intervju-

objektens åsikter och studiernas slutsatser pekar åt olika riktningar. 

 

Både Ewe och Lundquist är negativt inställda till naken blankning. Båda anser att förfarandet var 

osunt för marknaden och att aktiekurser kunde manipuleras genom förfarande. Detta stämmer 

överens med Eluls (2009) studie som påstår att blankare som har tillgång till mycket kapital kan 

manipulera marknaden. Dock nämner Elul (2009) att manipulationen av aktiekurser inte endast 

behöver ske genom naken blankning utan även kan ske genom vanlig blankning. Något som sägs 

emot i studien genomförd av Fotak, Raman och Yadav (2009) som kommer analyseras senare. 

Krüger var något mer positiv till naken blankning och påstod att med tydliga regleringar som 

förhindrar upphakningar av systemet bör naken blankning kunna användas. Tingstorp var helt 

positivt inställd till naken blankning sett till de regleringar som idag finns på marknaden. Just 

vikten av att stoppa upphakningarna stämmer överens med det Stanley (2010) kom fram till ge-

nom sin undersökning, nämligen att problemet med naken blankning är när så kallade “fail-to-

deliver”-situationer uppstår. Fotak, Raman och Yadav (2009) visade samtidigt att “fail-to-

deliver”-situationerna numera sällan uppstår genom de rådande regleringarna. Därför kan aktie-

kurserna inte manipuleras på samma sätt som tidigare genom naken blankning. Det råder alltså 

en mycket splittrad uppfattning om huruvida naken blankning bör vara tillåtet och vilken påver-

kan detta har på marknaden, aktiekurser och liknande. De senaste studierna verkar dock peka på 

att de senaste regleringarna har gjort den manipulativa funktionen hos naken blankning mycket 

mer ovanlig. Detta hade dels Tingstorp uppfattningen om men även till viss del Krüger, då “fail-
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to-deliver”-situationer numera sällan uppstår. Regleringarna som tas upp i studien är Ameri-

kanska regleringar men de är av samma typ som de som implementeras av EU. 

 

Handelsbanken och SEB gör idag väldigt få blankningsaffärer per år medan Avanza idag genom-

för ca tio affärer dagligen. Simplicity gör idag inga blankningsaffärer längre då de stängde sin 

hedgefond under 2012. Anledningen till att kunderna på Handelsbanken nästan inte gör några 

blankningsaffärer tror Ewe beror på det är väldigt tidskrävande att blanka samt att det är tekniskt 

mer komplicerat. Även Lundquist tror att det är på grund utav proceduren vid aktielån och 

blankning som medför att kunderna väljer att gå kort i aktier med andra derivatinstrument som 

till exempel terminer. Dessa påståenden kan stödjas av Diamond och Verrecchias (1987) teori 

om att det blir mindre attraktivt för investerare att blanka när avgifter införs vid blankning. Detta 

medför att de flesta investerare väljer att avstå från att blanka och istället står vid sidan av mark-

naden.  

 

Anledningen till att Avanza genomför fler blankningsaffärer än sina konkurrenter i dagsläget tror 

Krüger beror på att kunderna hos Avanza har mer kunskap om placeringar. Det som skiljer insti-

tuten åt är att kunderna hos storbankerna är ute efter rådgivning och bankernas strukturerade 

produkter, något som kan kopplas till det Lundquist sa om att de har tappat kunder till nätmäk-

larna. Även kunderna hos Simplicity söker strukturerade produkter, i detta fall i form av fonder 

som de kan förlita sig på. Avanzas kunder har därmed troligtvis andra preferenser och prioriterar 

lägre avgifter före rådgivning och färdiga produkter, detta då de tror sig besitta kunskapen själva. 

Beteendet hos Avanzas kunder kan till viss del stödjas av Brent, Morse och Stice (1990) studie 

där de påtalade att de finns ett flertal olika anledningar till att blanka men att de flesta bygger på 

långsiktiga strategier, något som mer kunniga investerare troligtvis använder sig av. Avanzas 

kunder är mer inriktade mot värdepappers- och derivathandel och därmed anser de sig ha bättre 

kunskap än gemene man på grund utav att de eventuellt utgår från mer sofistikerade strategier. 

Samtidigt kan Krügers påstående angående deras kunder kopplas till Diamond och Verrecchias 

(1987) teori, då deras kunder genomför blankningsaffärer grundade på riktig information. Sim-

plicity kände av ett intresse från en del av sina kunder att starta upp en fond som endast arbetar 

med blankning, något som Tingstorp ansåg att kunder med mer avancerade strategier ville an-

vända i hedgingsyfte. Hedging enligt Brent, Morse och Stice (1990) är den vanligaste anledning-

en till blankning men det är troligtvis mer större bolag, fonder och liknande som använder denna 

strategi. Att privatkunder skulle utnyttja detta på samma sätt är det inte mycket som tyder på uti-

från de vi fått höra från våra intervjuobjekt och tidigare studier. Anledningen till att intresset för 

blankning inte är speciellt stort i dagsläget för svenska finansiella institut och dess kunder kan i 

mångt och mycket förklaras genom Diamond och Verrecchias (1987) studie om hur blankning 

blir mindre attraktivt genom avgifter och liknande. 

 

Avanza och Simplicity erbjuder idag inte rådgivning till sina kunder. Medan Handelsbanken och 

SEB väljer idag hellre att rekommendera kunder andra derivatinstrument att gå kort med än just 

blankning. Detta beror som tidigare nämnt på den tekniska processen kring att ta upp så kallade 

aktielån, som blankning klassas som. Detta kan återigen kopplas till Diamond och Verrecchias 

(1987) teori om att avgifter minskar intresset för blankning. Krüger och Tingstorp på Avanza re-

spektive Simplicity tillhandahåller ingen rådgivning och kan därför inte rekommendera specifika 

instrument. Att de inte erbjuder sina kunder aktiv rådgivning, som kan ses som en bra service, 

beror på kostsamma certifieringar. Avanza informerar endast sina kunder om de procedurer de 
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finns bakom de olika instrumenten, till exempel belåningsgrad och vilka säkerhetsåtgärder som 

måste vidtas. Att förse kunderna med riklig information är enligt Krüger viktigt, då de får en hel-

hetsbild av för- respektive nackdelar med de olika instrumenten. Det råder idag klara skillnader i 

hur de två storbankerna agerar angående rekommendationer till skillnad från Avanza och Simpli-

city. Mycket kan självklart förklaras genom att Avanza och Simplicity idag inte erbjuder sina 

kunder rådgivning. Troligtvis kan inte allt kopplas till detta utan beror på att det är enklare för 

Handelsbanken respektive SEB som har väldigt många kunder att välja andra instrument, något 

som både Ewe och Lundquist nämnde att de gjorde. Detta kan vidare kopplas till att båda stor-

bankerna har extremt många kunder i paritet till i synnerhet Avanza som även de arbetar med 

blankning. Avanza kan därmed på ett annat sätt lägga tid på de enskilda kunderna på ett annat 

sätt än Handelsbanken och SEB. 

 

Handelsbanken, SEB och Simplicity har inte påverkas utav lagändringen 2012. Detta då de SEB 

och Handelsbanken styrs centralt och deras arbetsätt har därför inte påverkats något nämnvärt 

efter lagändringen. Ewe nämner dock att han kan tänka sig att investerare använder sig utav pub-

liceringarna som görs om blankning för att gå lång i aktien som är hårt blankade. Ewe påstående 

går därmed emot det Diamond och Verrecchia (1987) fann i sin undersökning att när en blank-

ningsaffär offentliggörs så kommer investerarna att blanka aktien ytterligare. Detta då investe-

rarna uppfattar det som den att aktör eller investerare som valt att blankat har mer information 

om aktien än de själva har. Simplicity stängde ner sin hedgefond år 2012 och har därför inte på-

verkats utav lagändring. Avanzas kunder har påverkats av lagändringen genom att de kunder som 

var så kallade daytraders och som genomförde nakna blankningar över dagen nu tvingas gå kort i 

marknaden med andra instrument. Återigen stöds detta påstående av Diamond och Verrecchia 

(1987) teori som säger att när det införs avgifter som försvårar blankning väljer investerare att 

stå vid sidan av marknaden istället. Enligt författarna ledde detta i sin tur till att endast de som 

vill köpa aktien är aktiva på marknaden och inte de som vill gå kort i aktien. Krüger tycker dock 

att de nya reglerna överlag är bra, då som tidigare nämnt hindras scenario där “fail-to-deliver”-

situationer uppstår. 

 

5.3 Förbud och regleringar mot blankning 
Samtliga intervjuobjekt var negativt inställda till förbud mot vanlig blankning. Däremot var in-

tervjuobjekt lite mer positivt inställda till förbud mot naken blankning, även om vissa påstod att 

rena förbud inte var lösningen utan endast regleringar. Ewe på Handelsbanken ansåg att förbud 

mot blankning är verkningslösa, då han påpekar att det inte är blankningen som påverkar en akti-

ekurs riktning. Enligt Ewe är regleringar alltid lite utav ondo för marknadsaktörerna och att det 

istället gäller att gå till botten med det underliggande problemet, något som oftast inte förbud och 

regleringar på marknaden löser. Detta påstående stödjs av Liouis (2009) teori som säger att de 

som reglerar marknaden borde öka transparansen på marknaden och få fler delaktiga istället för 

att leta efter lättvindiga lösningar, som blankningsförbud får ses som. Ewes påstående kan vidare 

till viss del stödjas av Senchak och Starks (1993) studie som uppvisade att aktiekurserna föll yt-

terligare när förbud offentliggjordes, detta tyder alltså på att det inte är blankningen som står för 

den huvudsakliga påverkan av kursens riktning. Det råder alltså en viss konsensus kring att för-

buden inte är positiv för marknaden och dess aktörer. Ewes resonemang stöds av dels Lioui 

(2009) men även till viss del av Senchak och Stark (1993). Detta stödjer alltså att regleringar är 

att föredra framför förbud då inte blankning verkar vara den huvudsakliga faktorn till varför en 
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kurs tagit en viss riktning. Underliggande problem på marknaden tillsammans med eventuella 

paniker är de faktorer som troligtvis gör att kurser fortsätter falla trots förbud. 

 

Lundquist anser att blankning korrigerar övervärderingar på marknaden och att det bästa enligt 

honom vore att låta de finansiella marknaderna sköta sig själva även om viss reglering självklart 

behövs. Detta påstående kan jämföras med Miller (1977) overvalue hypothesis och Jiangs (2005) 

studie kring blankningsförbud, enligt studierna leder förbud till att priserna endast kommer sättas 

utav optimisterna. Detta kan därmed leda till att priset på den enskilda aktien blir högre än det 

pris som hade rått på en fri marknad, det vill säga att aktien blir övervärderad. Jiangs (2005) stu-

die påvisade att aktiemarknaden lätt blir övervärderad vid blankningsförbud. Påståendet av Lun-

dquist stöds av Jiangs (2005) teori kring blankningsförbud kan till viss del kopplas till den effek-

tiva markandsteorin som tagits fram av Fama (1970). Då Fama (1970) menar på att om det finns 

negativ information tillgänglig om en aktie bör det vara intressant att gå kort i aktien, något ett 

förbud mot blankning hindrar investeraren från att göra. 

 

Krüger har svårt att se att en effektiv marknad kan upprätthållas när förbud mot blankning råder, 

något som till viss del stöds av Lundquist påstående kring övervärderingar. Då en marknad med 

över- respektive undervärderingar inte kan ses som effektiv. Krüger nämnde som exempel att 

Tele2 vid ett tillfälle valt att återkalla möjligheten till aktielån, vilket ledde till att aktiekursen 

manipulerades upp till nivåer som inte stöds av den fundamentala information som fanns på 

marknaden, det vill säga de blev övervärderade. Exemplet som Krüger tog upp kan stödjas av 

både Millers (1977) overvalue hypothesis och Jiangs (2005) studie kring ämnet, det vill säga att 

vid blankningsförbud stiger aktiekursen till nivåer som är anpassade av köparna (optimisterna) 

och som säljarna (pessimisterna) därmed inte kan påverka. De här leder till att optimisterna får 

övertag över pessimisterna och aktien blir övervärderad. Det råder konsensus mellan både Lun-

dquist och Krügers uttalande kring ämnet och de undersökningar vi tagit del av, det vill säga att 

förbud är negativt för effektiv marknad. 

 

De finansiella institut vi varit i kontakt med ansåg att problemet med naken blankning kopplades 

till dess manipulativa funktion som uppstod vid så kallade “fail-to-deliver”-situationer, något 

som till exempel Krüger på Avanza nämnde. Då pressades kurserna ned och sedan kunde aktien 

inte levereras, vilket leder till en felvärdering. Med dagens lagstiftning måste ett lån först genom-

föras och aktien måste levereras inom tre dagar efter dess att affären skett (SEC, 2008b). I en 

studie genomförd av Boulton och Braga-Alves (2010) kunde de visa på att “fail-to-deliver”-

situationerna var väldigt få och minskade inte nämnvärt mycket genom förbud. Det som istället 

hände var till exempel att aktierna blev övervärderade och att gapet mellan bid och ask blev stort. 

Gapet mellan bid och ask är i synnerhet ett problem för investerarna då det blir svårare att få ige-

nom sina affärer till de pris som investeraren vill ge. Vidare säger Diamond och Verrecchias 

(1987) studie emot förbud i allmänhet, då de har funnit att avgifter är att föredra som reglering. 

Detta då avgifter avskräcker de som försöker manipulera kursen och därmed tar ett större riskta-

gande, de som verkligen är intresserade av att blanka kommer därför att blanka trots avgifterna. 

Något som beror på att de bygger sina beslut att blanka på mer tillförlitlig information. Det råder 

alltså skiftande åsikter kring förbud mot naken blankning, instituten var positiva till förbudet 

medan de studier vi tagit del av är av åsikten att det finns andra lösningar än just förbud. Intres-

sant är som tidigare nämnt att “fail-to-deliver”-situationerna inte påverkades nämnvärt av ett för-

bud mot blankning, något som borde vara tänkvärt för beslutsfattarna vid införandet av förbud.  



39 
 

5.4 Behavioral finance vs Effektiva marknadsteorin 
Ewe, Lundquist och Tingstorp beskriver de flesta investerare som de kommer i kontakt med som 

irrationella och att de investerarna inte har något strukturerat arbetssätt utan oftast agerar utifrån 

impulser. De stödjer därmed Shillers (2003) behavioral finance-teorier om att investerare är irrat-

ionella och säger däremot den effektiva marknadsteorin som säger att investerare är rationella. 

Ewes uppfattning av Handelsbankens kunder var att de inte är tillräckligt noggranna vid sina 

analyser, vilket leder till att deras kunder inte fattar helt rationella beslut. Lundquist påtalade vi-

dare att många utav deras kunder inte ens är intresserade av att fatta rationella beslut när de 

handlar, utan att de istället är ute efter de snabba klippen och handlar mer för nöjes skull. Vidare 

nämner han att det självklart finns kunder som är något mer rationella och bygger upp portföljer, 

men att de är väldigt få. Tingstorp har även han uppfattningen att investerare är irrationella. Då 

han ofta ser att investerare köper aktier nära en topp och att de går kort när en aktie är på väg att 

bryta upp ur den nedåtgående trenden. Tingstorp exemplifierade även hur irrationella investerare 

agerar vid kraftiga kursfall, då de trots kraftiga kursfall håller kvar aktien enda tills dess att de 

mår dåligt och därmed tvingas sälja av aktien i panik för att kunna må bättre.  

 

Krüger däremot hade tvärtemot Ewe, Lundquist och Tingstorp uppfattningen av att Avanzas 

kunder tar mer rationella beslut, även om de inte är fullständigt rationella i alla avseenden, och 

att de använder sig utav någon form av analys för att stödja de investeringsbeslut de tar. Att inve-

sterare är rationella kan kopplas till Famas (1970) teori om den effektiva marknaden. Att Avan-

zas kunder agerar mer rationellt än vad kunderna på andra instituten beror på att kunskapsnivån 

är högre bland investerarna hos Avanza än hos de andra instituten menar Krüger. De har därför 

kunskapen som behövs för att tolka den information som finns tillgänglig. Aktiekurserna bygger 

på all tillgänglig information enligt Fama (1970), information som Avanzas kunder är duktiga på 

att tolka vilket leder till att de är mer rationella. Att dessa investerare ser sig som mer rationella 

är anledningen till varför dessa kunder väljer att lämna sin ursprungliga bank och vänder sig till 

just Avanza. Hos Avanza har kunderna lägre avgifter och kunden tror sig kunna klara sig bättre 

utan rådgivning i sina investeringsbeslut. 

 

Våra intervjuobjekt påstod att deras kunder inte hade påverkats av Finansinspektionens publice-

ringar av genomförda blankningsaffärer på sin hemsida, något som helt säger emot Diamond och 

Verrecchias (1987) teori kring att offentliggörandet av blankningsaffärer. Diamond och 

Verrecchia (1987) menar att offentliggörandet påverkar den underliggande tillgången och dess 

pris, detta som enligt dem är förskjutet och blir först “riktigt” efter offentliggörandet, något som 

borde påverkas av just investerarna. Tingstorp och kunderna på Simplicity påverkas inte alls utav 

rekommendationer då deras analyser endast baseras på kvantitativa modeller. Lundquist och Ewe 

nämnde att de varit i kontakt med rekommendationerna som institut har publicerat, men att de 

inte har använt sig utav dem i deras analyser eller för att ge rekommendationer till kunderna. 

Ewe nämner att publiceringarna är bra för att öka transparansen på marknaden. Detta medför att 

marknaden blir mer effektiv när mer information finns ute på marknaden, något som stämmer 

överens med Famas (1970) teori om den effektiva marknaden. Lundquist tycker det är svårt att 

tyda publiceringarna då det är svårt att se det underliggande syftet till att blankningen genomförs. 

De kan vara en del i en större strategi, men de kan även vara genomförda i ett rent spekulativt 

syfte. Lundqvist uppfattning är att informationen lätt kan misstolkas av investerare.  
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Publiceringarna verkar därför inte ha haft något genomslag på marknaden och det går inte att ut-

läsa något tydligt flockbeteende på marknaden utifrån publiceringarna. De här säger då emot Lao 

och Singh (2011) som säger att investerare kommer överge sina rationella beslut för att istället 

följa flocken som de tror har mer information och därför är bättre än de själva på att analysera 

marknaden. En annan anledning till att det kan vara svårt för investerarna att använda sig utav 

informationen som publiceras på Finansinspektionen är att den publiceras dagen efter affären har 

genomförts. Vilket tyder på att nyheten troligtvis redan är inräknad i aktiens pris, något som i ett 

sådant fall stödjer Malkiel (2003) som påstår att morgondagens pris endast kommer spegla mor-

gondagens information. Detta har alltså ingen koppling till informationen och prisförändringarna 

som sker idag. Det tyder alltså på att investerarna agerar rationellt gentemot publikationerna uti-

från den effektiva marknadsteorin. Istället säger teorierna emot varandra då Diamond och 

Verrecchia (1987) och Fama (1970) anser att priserna justeras utifrån informationen som till-

gängliggörs på marknaden. Behavioral finance-anhängare, så som Lao och Singh (2011), har 

istället en uppfattning av att investerarna är irrationella och kommer följa flocken som i detta fall 

utgörs av publikationerna. 

 

Tingstorp har dock märkt att deras kunder påverkas utav rekommendationer från olika institut då 

de har kunder som ringer in och frågar varför inte en del aktier som blivit rekommenderade finns 

i deras portföljer och fonder. Både SEB och Handelsbanken förmedlar rådgivning till sina kunder 

baserat på rekommendationer de fått centralt i banken. Ewe påpekar att de givetvis tittar på andra 

instituts rekommendationer men att det är de centrala rekommendationerna som följs. Lundquist 

märker väldigt tydligt av att kunderna använder sig utav olika typer av rekommendationer, speci-

ellt i aktier som är illikvida som helt plötsligt kan få ett uppsving i volymerna efter en förändrad 

rekommendation. Krüger nämner även han det märks när rekommendationer på illikvida aktier 

når kunderna, då dessa påverkas väldigt mycket sett till både kurser och volymer. Krüger och 

Lundquist åsikter stämmer väl överens med dels Hobbs, Keasler och McNeil (2012) som säger 

att efter en rekommendation ökar aktiens volatilitet och volym. Vidare tyder det på att investe-

rarna eventuellt inte agerar helt rationellt då de påverkas av sin omgivning och detta påvisar ett 

klassiskt flockbeteende utifrån Lao och Singhs (2011) studie. Krüger är dock tydlig med att po-

ängtera att deras kunder endast följer rekommendationerna om de anser att analysen bakom är 

välmotiverad. Detta beteende skiljer sig troligtvis från de andra bankernas investerare och de kan 

till viss del kopplas samman med Liden (2006) att köprekommendationer som ges ofta kan vara 

missvisande och allt som oftast inte ger någon avkastning på sikt. Avanzas kunder är utifrån det 

ovanstående påståendet mer rationella än kunderna på de övriga bankerna då de verkligen lägger 

tid på att analysera rekommendationerna. 

 

5.5 Strategier och den effektiva marknadsteorin 
Samtliga institut som vi varit i kontakt med nämner att deras kunder genomförde sina affärer i 

rent spekulativt syfte. Ewe tror att Handelsbankens kunders agerande är kopplat till psykologiska 

aspekter som vi nämnt tidigare i analysen. Krüger ansåg att deras kunder skiljde sig från kunder-

na hos de andra instituten vi undersökt. Men angående syftet vid användandet av blankning an-

såg Krüger att även deras kunder, som främst privatpersoner, var spekulativa. Krüger hade dock 

en uppfattning att om deras kunder främst hade varit större företag och andra institut hade de va-

rit vanligare med aktielån, då i synnerhet vid användandet av hedging. Simplicity använde sig 

utav spekulativa strategier när de tidigare hade en hedgefond. Det är högre risk i spekulationsaf-

färer jämfört med strategier där investeraren väljer att använda hedging för att bli av med en del 
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av risken. En affär med högre risk ger enligt Galagedera (2007) och CAPM-modellen chans till 

större avkastning. CAPM-modellen menar alltså att den avkastning en investerare kan förväntas 

få är baserat på hur stor risk investeraren väljer att ta (Galagederas, 2007). 

 

De olika instituten hade olika syn på vilka strategier som används och som kan ge överavkast-

ning
6
. Ewe, Lundquist och Tingstorp var samtliga av uppfattningen att det är mycket svårt att 

skapa sig överavkastning
7
. Ewe nämner att det inte använder sig av någon specifik strategi som 

innefattar blankning, men nämner pair trading som en strategi som skull kunna fungera. Elliot, 

Van Der Hoek och Malcolm (2007) förklarar pair trading som en strategi där investeraren tittar 

på två aktier som är korrelerade och inom samma bransch. Sedan kontrolleras spreaden mellan 

de olika aktierna och utifrån detta blankas den aktien som gått bäst medan investeraren köper den 

som gått sämst. För att sedan sälja av båda när spreaden har minskat och på så sätt utnyttjar inve-

steraren felprissättningen på aktierna. Ewe bortfärdar i stort sätt möjligheten till att skapa sig 

överavkastning
8
 med hjälp utav fundamental och teknisk analys i förhållande till den risk speku-

lationsaffärer, som deras kunder främst använde sig av, innefattar.  

 

På SEB använder sig kunderna främst utav fundamental analys som underlag i sina analyser. 

Även Lundquist ansåg, som tidigare nämnt, att det är väldigt svårt att skapa sig överavkastning
9
. 

Detta beror på att de flesta kunderna är för känslostyrda menar Lundquist. Krüger uppfattning 

skiljer sig från Ewe och Lundquists och menar att det finns en hel del kunder som lyckas skapa 

sig överavkastning
10

 genom blankning och att de använder sig utav främst teknisk analys som 

underlag. Att lyckas skapa sig överavkastning
11

 säger helt emot Famas (1970) effektiva mark-

nads teori och Ellerbroek (2005) menar att det bör vara omöjligt att skapa sig överavkastning
12

 

via teknisk analys eller fundamental analys, då de bygger på tillgänglig eller historisk informat-

ion. Ewe, Lundquist och Tingstorp påstående kring att det är mycket svårt att skapa sig överav-

kastning
13

 bör alltså tyda på att en effektiv marknad alltså råder, där alla priser är baserade på 

den information som finns tillgänglig. 

 

5.6 Sammanfattning kring analysen 
Handelsbanken och SEB är två fullsortimentsbanker som arbetar på liknaden sätt och som försö-

ker att erbjuda sina kunder ett så stort utbud som möjligt. Avanza har ingen rådgivning och satsar 

istället på låga avgifter istället för att satsa på rådgivning som Handelsbanken och SEB idag er-

bjuder sina kunder. Simplicity är ett fondbolag som inte erbjuder sina kunder rådgivning, utan 

deras kundstock baseras på hur deras fonder presterar. När fonderna presterar låg avkastning är 

det många kunder som lämnar deras fonder. Medan vid hög avkastning i deras fonder får de en 

större tillströmning av kunder. 

 

Samtliga fyra institut var för vanlig blankning och såg de som en naturlig del av marknaden. Ewe 

och Lundquist var dock emot naken blankning då anser att det är osunt för marknaden, något 

                                                
6
 Egen tolkning av begreppet. Det vill säga att lyckat prestera bättre än börsindexet, i vårt fall OMX Sthlm. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

12
 Ibid. 

13
 Ibid. 
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som inte kunde stödjas av till exempel Elul (2009) som menar att även vanlig blankning kan vara 

manipulativt när investerare har tillgång till mycket kapital. Krüger var mer positivt inställd till 

naken blankning så länge det finns tydliga regleringar som förhindrar upphakningar i systemet. 

Krügers uppfattning kan till viss del kopplas till Stanleys (2010) studie som även den pekar på att 

upphakningarna, så kallade ”fail-to-deliver” är problemet. Tingstorp var den enda som var helt 

positiv till naken blankning, sett till de regleringar som finns idag. De regleringar som finns idag 

har blivit positivt mottagna av till exempel Fotak, Raman och Yadav (2009) som menar att 

marknaden inte kan manipuleras på samma sätt idag, då ”fail-to-deliver”-situationerna i princip 

upphört genom den rådande lagstiftningen. Det råder splittrande uppfattningar kring användandet 

och eventuella regleringarna mot naken blankning dels mellan våra intervjuobjekt men även 

inom den akademiska världen. Att naken blankning ska vara helt förbjudet kan dock inte stödjas 

av de vetenskapliga studier som finns i dagsläget. 

 

Handelsbanken och SEB genomför idag väldigt få blankningsaffärer, medan Simplicity inte ge-

nomför några alls sedan de stängde sin hedgefond 2012. Avanza var det enda institutet som ge-

nomförde blankningsaffärer relativt frekvent, detta tror Krüger beror på att deras kunder har mer 

kunskap om de finansiella marknaderna än vad kunderna hos storbankerna har. Handelsbanken 

och SEB var båda inne på att teknikaliteterna och kostnaderna för blankning idag är allt för höga. 

Något som direkt kan kopplas till Diamond och Verrecchias (1987) studie, det vill säga att när 

blankning är dyrt avstår många investerare från att blanka på grund av brist på information. Dia-

mond och Verrecchias (1987) studie stödjer även till viss del Krügers påstående kring kundernas 

kunskap. Om Avanzas kunder har en större kunskap och kan utgå från tillförlitlig information är 

det eventuellt värt för dem att blanka även om det är kostsamt.  

 

Samtliga intervjuobjekt var negativt inställda till förbud mot vanlig blankning. Däremot var in-

tervjuobjekt lite mer positivt inställda till förbud mot naken blankning, även om vissa påstod att 

rena förbud inte var lösningen utan endast regleringar. De fyra instituten vi varit i kontakt med 

ansåg att problemet med naken blankning kopplades till dess manipulativa funktion som uppstod 

vid så kallade “fail-to-deliver”-situationer och inte själva blankningen. Ewe ansåg att förbud mot 

vanlig blankning var i princip verkningslösa, ett påstående som stödjs av dels Lioui (2009) men 

även till viss del av Senchak och Stark (1993). De fann i sina respektive studier att förbud oftast 

inte stoppar kursfallen som blankningsförbuden grundar sig på, de finns alltså underliggande 

problem som måste lösas för att stoppa kursfallen. Krüger och Lundquist menade även på att 

blankning måste vara tillåtet för att korrigera eventuella övervärderingar som kan uppstå, något 

som stödjs av Millers (1977) overvalue hypotesis och Jiangs (2005) studie. Enligt både Miller 

(1977) och Jiang (2005) kommer kursen bli övervärderad om ett fullständigt förbud råder. Vidare 

var Krüger och Lundquist inne på att en effektiv marknad inte kan upprätthållas vid förbud. 

Fama (1970) menar att om negativ information finns på marknaden måste en aktieskurs falla uti-

från denna information. Att låta blankning vara tillåtet är alltså av vikt för att detta Famas (1970) 

teori ska hålla, en uppfattning som alltså delades av Krüger och Lundquist.  

 

Ewe, Lundquist och Tingstorp påstår att investerare generellt sett inte är rationella, något som 

kopplas till Shillers (2003) behavioral finance-teori. Krüger däremot anser att många investerare 

är rationella då de använde sig utav någon form av analys när de fattar sina investeringsbeslut, ett 

påstående som alltså säger emot behavioral finance-teorin och istället stödjs av Fama (1970) te-

ori om den effektiva marknaden.  
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De fyra institutens kunder ansågs genomförda sina blankningsaffärer i rent spekulativt syfte. In-

stituten hade dock delade meningar kring vilka strategier som kan ge överavkastning
14

, men att 

möjligheten fanns rådde det inga tvivel om. Att skapa sig överavkastning
15

 var mer en fråga om 

kunskap och utan kunskap ansågs svårigheterna större. Enskilda strategier kan ge överavkast-

ning
16

 menade våra intervjuobjekt, något som inte kan stödjas av vetenskapliga studier i dagslä-

get. 

  

                                                
14

 Egen tolkning av begreppet. Det vill säga att lyckat prestera bättre än börsindexet, i vårt fall OMX Sthlm. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
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6. Slutsats 
 

I följande kapitel presenteras först vårt svar på problemformuleringen och om vi lyckats uppfylla 

vårt syfte. Vidare följer en diskussion angående våra tankar kring arbetet och arbetsgången. Av-

slutningsvis framförs dels de begränsningar vi anser finnas med vår undersökning men även för-

slag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

 

6.1 Svar på problemformulering och uppfyllande av syfte 
I slutsatsen ska vi försöka svara på dels vår huvudsakligt ställda problemformulering, som löd: 

 

– Hur arbetar mäklare och förvaltare på svenska finansiella institut med blankningsaffärer åt 

sina kunder? 

 

Men vi ansåg även att det var av stor vikt att vi svarade på: 

 

– Vilka attityder har mäklarna och förvaltarna på svenska finansiella institut till användandet av 

blankning? 

 

Detta då en negativ inställning hos mäklare och liknande på de finansiella instituten skulle kunna 

ses som ett undantagsfall, då de personligen till exempel skulle saknade intresse, tillit eller lik-

nande till användandet av blankning. Något som då hade påverkat deras vilja att arbeta med in-

strumentet. 

 

Det vi funnit genom vår undersökning är att blankning som finansiellt instrument inte är så popu-

lärt i dagsläget. I vår studie har vi funnet att detta beror på att andra, i synnerhet derivat, instru-

ment kan anses mer kostnadseffektiva både för de finansiella instituten men även för dess kun-

der. I studien kan ovan resonemang stärkas, då blankning borde vara populärt sett till att det finns 

strategier där det krävs att investeraren går kort och blankning därmed ingår. Strategier som en-

ligt våra kontaktpersoner gav investeraren chans till överavkastning
17

, men som inte kunde stöd-

jas av teorin.  

 

Att blankningen inte blir det självklara valet för investerare som är intresserade av att gå kort kan 

förklaras genom att processen för att genomföra en äkta blankningsaffär kräver allt för många 

teknikaliteter, så som kreditprövningar, låneavtal och liknande. Till detta ska det även tilläggas 

att blankning är kostsamt, då kunderna står för eventuella avgifter (utöver courtage) till institu-

ten. Denna slutsats drar vi i vår studie då de personer vi varit i kontakt med på finansiella institu-

ten i övrigt har en god attityd gentemot blankning och dess användningsområde. Vidare visar 

studien på att publikationerna och regeländringarna i november 2012 inte påverkat investerare 

och institutens kunder nämnvärt. I studien fann vi även att det oftast krävs en ganska gedigen 

kunskap hos de enskilda investerarna för att de ska vara villiga att genomföra blankningsaffärer, 

då det som tidigare nämnt krävs mindre teknikaliteter vid användandet av andra instrument.  

 

Resultatet av vår studie mynnar ut i är tillförlitligt sett till att många ämnesområden använts vid 

analysen. Vidare anser vi att vår studie kan generalisera hur de finansiella instituten ser på feno-

                                                
17

 Egen tolkning av begreppet. Det vill säga att lyckat prestera bättre än börsindexet, i vårt fall OMX Sthlm. 
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menet. Generaliseringen kan göras gentemot Diamond-Verrecchias hypothesis, det vill säga att 

avgifter och regleringar påverkar interesset i mycket stor omfattning. Vår slutsats pekar alltså på 

att det skulle krävas en enklare process och lägre avgifter vid genomförandet av blankningsaffä-

rer för att detta skulle ses som intressant för enskilda investerare och kunder hos de finansiella 

instituten. Slutsats kan alltså kopplas till, i synnerhet, Diamond-Verrecchias hypotesis angående 

regleringar mot blankning som de genomfördes redan 1987. 

 

Vidare hade vi även som uppgift att uppfylla vårt syfte som följer nedan: 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att förstå och analysera hur mäklarna samt förvaltare på svenska 

finansiella institut arbetar med blankning gentemot sina kunder idag. 

 

Men vi hade även valt att lägga till ett undersyfte som var kopplat till problemformuleringens 

andra problem. Detta då, som vi tidigare nämnt, institutens attityd kunde påverka utfallet av vår 

undersökning: 

 

För att undersöka detta behöver vi även studera vilka attityder mäklarna samt förvaltarna hos de 

svenska finansiella instituteten har gentemot blankning. 

 

Vi anser att studien genom slutsatsen ha uppfyllt syftet, då vi har kommit till förståelse kring hur 

de finansiella instituten arbetar med blankning gentemot sina kunder. Detta grundar sig i en väl-

riktad analys med många infallsvinklar från våra kontaktpersoner samt från tidigare studier. Vi 

anser oss vidare ha kommit till insikt med att de kontaktpersoner vi har varit i kontakt med hos 

de olika instituten är positivt inställda till blankning och anser därmed att vi även lyckats upp-

fylla vårt valda undersyfte. 

 

6.2 Diskussion kring uppsatsen 
När vi påbörjade uppsatsen hade vi inga förutfattade meningar eller förväntningar på vad vi 

skulle finna kring intresset för användandet av blankning. Vi ansåg istället att personer som arbe-

tade nära kunder på olika finansiella institut var de som i synnerhet skulle kunna ge oss en bra 

bild över vårt ämnesområde. Efter det inledande valen var vi tvungna att göra avgränsningar och 

även välja vilka metodval som vi skulle utgå ifrån. 

 

Vi fann att regleringar och förbud mot blankning nyligen hade trätt i kraft, något som vi ökade 

vårt intresse för ämnet och även bekräftade dess aktualitet. Aktualiteten har i övrigt bekräftats 

genom den mediedebatt som förts kring ämnet. Mediedebatten som förts har varit främst negativ 

och diskuterat den negativa påverkan de ansett blankning har på aktier, institut och enskilda in-

vesterare. En uppfattning som inte stödjs av de studier som gjorts kring ämnet, istället har de 

motbevisat den negativa påverkan medierna tagit upp. Dessa motbevisningar är något de även, 

förgäves, försökt få beslutsfattare medvetna om.  

 

Vi anser oss vidare ha fått förståelse för varför inte instituten väljer att rekommendera blankning 

till dess kunder men även varför kunderna inte heller anses vara lockade av att använda detta in-

strument. Något som beror på det som vi tog upp i vår slutsats, nämligen att processerna och 

kostnaderna för att detta ska kännas värt för de enskilda investerarna är allt för långa och kost-
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samma. Grunden till att vi har kunnat göra dessa tolkningar och liknande är ett kritiskt förhåll-

ningssätt gentemot allt material som bearbetats under uppsatsens gång.  

 

6.2.1 Begränsningar 
En klar begränsning med uppsatsen var att det var dels svårt att komma i kontakt men även att få 

ut nationell statistik från storbankerna, Handelsbanken och SEB. Om en liknande undersökning 

genomförs på ämnet rekommenderas det att kontakt tas med de svenska bankernas huvudkontor, 

som ofta finns belägna i Stockholm. Vidare finns det en begränsning i att vi inte valt att under-

söka alla större banker samt de större nätmäklarna, då tiden för detta inte fanns.  

 

6.3 Forskningsbidrag 
Vi anser oss med denna uppsats ha bidragit till öka förståelse kring hur finansiella instituts kun-

der använder sig av blankning. Vår uppsats har även bidragit till att ge en klar bild av hur finan-

siella instituts kunder och enskilda investerares användning av blankning idag ser ut, något som 

vi inte funnit i tidigare studier. Vidare anser vi ha bidragit till att skapa förståelse för hur de fi-

nansiella institut upplevt de senaste regleringarna som skett i Sverige. Dock har vi förståelse för 

att denna uppsats inte kommer nå en speciellt bred publik utan istället främst kommer nå andra 

individer som är intresserade av att undersöka ämnet.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har efter genomförd uppsats en del förslag till forskning som nedan presenteras: 

 

● Begränsade antalet hedgefonder, stort utomlands men inte i Sverige. Varför? 

● Cost-benefit-analys av blankning jämfört med andra derivat för att gå kort i marknaden. 

● Hedgefonders användande av blankning. 

● Avanzas nya tjänst med publiceringar av portföljer. 

 

Dessa ämnen och då i synnerhet det förslaget vi först presenterade angående det begränsade anta-

let hedgefonder tycker vi hade varit mycket intressant att undersöka. Hedgefonder är något som 

diskuteras flitigt i media men det verkar finnas en avsaknad av dessa populära fonder i Sverige. 

Något som hade varit intressant att undersöka som vi fått upp ögonen under uppsatsen är att ge-

nomföra en utförlig så kallad cost-benefit-analys av blankning och andra derivat för att gå kort i 

marknaden. Vidare anser vi att hade det varit intressant och se användandet av blankning i 

hedgefonder, då hedging enligt Brent, Morse och Stice (1990) var en av de vanligaste anledning-

arna till att blanka. Slutligen hade det varit intressant med en undersökning av Avanzas nya port-

följ publiceringstjänst och dess påverkan på val av aktier hos investerare och hur till exempel 

illikvida aktier påverkas. 
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BILAGA Intervjuguide 
 

Inledning 

1. Vad har du för bakgrund (utbildning, erfarenhet och liknande)? 

2. Vad har du för kunskaper om blankning och blankningsaffärer? 

3. Hur arbetar ni som institut med era kunder som är intresserade av placeringar? “Jagar” ni affä-

rer eller ni har mest inkommande samtal som ni besvarar?  

 

Blankning 

3. Vad är din åsikt kring vanlig blankning respektive naken blankning? 

4. Hur arbetar ni med blankningsaffärer idag? 

5. Hur ofta och hur många blankningsaffärer genomför ni? 

6. Vilket/vilka instrument rekommenderar ni när kunden vill gå kort? 

7. På vilket sätt har ert sätt att arbeta med blankningsaffärer förändrats sedan lagändringarna kom 

till i november, 2012? 

 

Förbud och regleringar mot blankning 

8. Resonera kring blankningsregleringar och förbud (Påverkan på aktiekurser, om aktien blir un-

der- respektive övervärderad och om marknaden kan manipuleras utan ett förbud). 

 

Behavioral finance vs Effektiva marknadsteorin 

9. Hur rationella är investerares beslut vid valet av vilka typer av instrument deras portfölj ska 

bestå av? 

10. Hur använder sig era kunder av Finansinspektionens publiceringar av blankningsaffärer? 

(Används de som en köp- eller säljsignal eller liknande)  

11. Hur använder sig era kunder sig av köp-, neutral- respektive säljrekommendationer på en-

skilda aktier som andra institut eller nyhetsbyråer ger ut?  

 

Strategier och den effektiva marknadsteorin 

12. I vilket syfte är blankningsaffärer vanligast hos er, vid hedging eller endast spekulation? 

13. Med vilken eller vilka strategier (till exempel fundamental eller teknisk analys) går det att 

skapa sig en eventuell överavkastning genom blankningsaffärer? 
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