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Abstract 
In conjunction with last year's major elections and polls, several economic analysts published 
forecasts of economic cave-ins, falling stock markets and long time for economic recovery. What 
can be found afterwards is that these analyzes were not always correct. Certainly, the stock 
market often reacted negatively initially, but it recovered rapidly. 
  
How come these analysts predicted wrongly? Were the analysts, market actors or the market in 
their own right wrong? The purpose of the study is to investigate whether the answers to these 
questions lies in the behavior of different investor categories in the stock market. 
  
An unusually volatile stock market was in place during the periods surrounding these polls and 
large movements have been observed several times in the past, not least during the major crises 
that the stock market has suffered over the past 20 years. Therefore, the study focuses on these 
crises. 
  
Through quantitative observations at aggregated level, movements in shareholdings between the 
players were studied. Which showed a distinctly negative link between sophisticated and less 
sophisticated groups of players in the stock market. 
  
These observations were then combined with an individual-oriented perspective in the form of 
semi-structured interviews. In these interviews, deviations were sought in the return 
requirements between the groups, as well as possible reasons for these deviations. It was 
established that the less sophisticated group generally had a lower rate of return than the 
sophisticated group, which was interpreted as an effect of the difference in experience and 
knowledge between groups, however, no signs of irrational strategies in the stock market could 
be observed. 
  



 

 
 

Sammanfattning 
I samband med det senaste årets stora val och omröstningar publicerade flera ekonomiska 
analytiker prognoser om ekonomiskt ras, fallande aktiemarknader och lång tid till ekonomisk 
återhämtning. Det som kan konstateras i efterhand är att dessa analyser inte alltid hade rätt. 
Förvisso reagerade aktiemarknaden ofta negativt till en början, men den återhämtade sig snabbt.  
  
Hur kommer det sig att dessa analytiker prognostiserade fel? Var det analytikerna, aktörerna på 
marknaden eller marknaden i sig som hade fel? Studiens syfte är undersöka om svaret på dessa 
frågor finns i beteendet hos olika grupper av investerare på aktiemarknaden.  
  
En ovanligt volatil aktiemarknad upplevdes under perioderna kring dessa omröstningar och stora 
rörelser har observerats flera gånger förr, inte minst vid de större kriser som aktiemarknaden har 
drabbats av de senaste 20 åren. Därför fokuseras studien kring dessa kriser.  
  
Genom kvantitativa observationerna på aggregerad nivå studerades rörelser i ägarandelar av 
aktiemarknaden mellan aktörerna. Vilket visade på ett tydligt negativt samband mellan 
sofistikerade och mindre sofistikerade grupper av aktörer på aktiemarknaden. 
  
Dessa observationer kombinerades sedan med ett individ orienterat perspektiv i form av 
semistrukturerade intervjuer. I de intervjuerna söktes avvikelser i avkastningskrav mellan 
grupperna, samt tänkbara orsaker till dessa avvikelser. Det fastställdes att den mindre 
sofistikerade gruppen i regel hade ett lägre avkastningskrav än den sofistikerade gruppen, något 
som tolkades som en effekt av skillnaden i erfarenhet och kunskap mellan grupper, dock kunde 
inte några tecken på irrationella strategier på aktiemarknaden observeras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Definitionslista 
OMX Sverige 
Det finns tio olika marknadsplatser för aktiehandel i Sverige. Studien orienteras kring Nasdaq 
OMX, som innehåller tre aktiemarknader: Large-Cap, Mid-Cap samt Small-Cap. Vilken av 
OMX listorna ett företag handlas på beror på företagets börsvärde. För att hamna på Large-Cap-
listan måste företagets börsvärde vara över 1 miljard euro. För att kvalificera sig för Mid-Cap-
listan ska börsvärdet ligga mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro. På Small-Cap finns 
bolag som är värderade till under 150 miljoner euro. (Nasdaq, u.å.a) 
 
OMXSPI 
OMXSPI, även kallat Stockholm all-share, är ett aktieindex vars syfte är att väga samman värdet 
på samtliga aktier noterade på OMX (Nasdaq, u.å.b) 
 
 
Definitionen av sofistikerad och mindre sofistikerad  
Det som tidigare varit frekvent använda definitioner är ”Professionella investerare” och ”Mindre 
professionella investerare”. Gary Gorton, Ping He och Lixin Huang (2010) definierar en 
professionell investerare som vanligtvis jobbar inom den finansiella institutionen såsom banker, 
fonder, hedgefonder m.m.  
 
Do Professional Traders Exhibit Myopic Loss Aversion? An Experimental Analysis som är 
skriven av Michael S. Haigh och John A. List (2005) har fokuserat mer inom deras beteende på 
den finansiella marknaden. Dessa professionella investerare som används i studien har jobbat 
med trading liknande roller, exempelvis som aktiemäklare. Michael S. Haigh och John A anser 
att dessa professionella investerare har stor erfarenhet via yrkeslivet på den finansiella 
marknaden.  
 
Därefter har Haigh och List hänvisat till Holt & Villamil (1986) och Burns (1985) artiklar att det 
kunde finnas skillnad mellan de finansiella professionella och mindre professionella 
investerarnas beteenden utifrån regelverk och agerande på den finansiella marknaden. Samtidigt 
nämndes det att en ”vanlig” individ hade en låg sannolikhet att kunna påverka den finansiella 
marknaden, medan de professionella investerarna vanligtvis handlar med större volymer och 
därför kunde det innebära att de har större påverkan på aktiemarknaden, vilket Haigh och List 
refererat till Locke & Mann (1995).   
 
Definition av ”professionell” kunde även härledas till yrke via uppslagsverket 
(Nationalencyklopedin, u.å.) där en utövare får ekonomisk ersättning för sin utövning. När fler 
olika typer av aktörer, främst privatpersoner, agerar på aktiemarknaden (affärsvärlden, 2017), 
samtidigt som många av dessa inte antas tillhöra den professionella kåren, kunde det uppstå en 
del missförstånd när grupper av aktörer på aktiemarknaden skulle jämföras. Detta är ett problem 
som författarna i denna studie observerat och förekom inte minst i akademin. Istället för att 
kategorisera aktörer baserat på yrke och eventuell titel, har fokus lagts på aktörens agerande. 
Antagandet ställdes att det rimligen borde förekomma aktörer som inte huvudsakligen livnärt sig 
av sin handel på aktiemarknaden men agerat motsvarande en professionell aktörs yrkesmoment. 
Därav introducerades begreppen sofistikerade och mindre sofistikerade aktörer på marknaden.  
 



 

 
 

Valet gjordes att bortse från direkta ekonomiska restriktioner, det vill säga hur mycket en aktör 
tjänat på sin förvaltning i reda kronor, inte heller lades yrket som en tyngande faktor. 
Definitionerna som använts innehåller i stället nedanstående karaktäristika. För att det skulle 
vara möjligt var det självklart viktigt att kunna observera om det förelåg några skillnader i den 
typ av kategorisering som gjorts i studien. Något som kommer att genomföras både kvantitativt 
och kvalitativt.   
 
 
Sofistikerade aktörer 
Antagandet som gjordes för sofistikerade aktörer: 

• Handlade enligt en strategi som inte endast bestod av tidsbestämda variabler. Med andra 
ord var ett regelbundet månadssparande inte tillräckligt för att det skulle kunna klassas 
som en sofistikerad aktör. 
 

• Tydligt insatt i aktiemarknaden. Bland annat var det rimligt att anta att en sofistikerad 
aktör skulle känna till flera välkända börsbolag på den svenska aktiemarknaden. Det bör 
även vara rimligt att aktören har en kännedom om olika typer av börslistor. 
 

• Har förståelse för nyckeltal som är applicerbara i förvaltningen. 
 

• En sofistikerad aktör bedömdes utifrån studiens synvinkel att den hade ett tydligt 
avkastningskrav för sina investeringar och logiskt motiverade sina krav, endera genom 
tidigare erfarenhet eller genom en rimlighetsanalys som inte endast innehöll ett års-
genomsnitt. 
 

• Dessutom ansågs en sofistikerad aktör ofrånkomligen spendera signifikant tid på sin 
förvaltning. Vad som ansågs som signifikant tid var högst individuellt, men ett antagande 
att en sofistikerad aktör skulle vara engagerad över en längre tid 1–5 år regelbundet och 
där regelbundet innebar minst några gånger i veckan.  

 
• Självklart bedömdes även uppvisad kompetens som en faktor, exempelvis avkastningens 

storlek i relation till OMXS30 i procent, även här fanns det ett utrymme för motivering. 
Det kunde exempelvis vara så att aktören bedömdes som sofistikerad trots att aktörens 
avkastning var lägre än jämförelseindex. Detta berodde då på att motiveringen för detta 
var av hög relevans, bland annat kunde detta bero på riskaversion. 

 
• Trots att definitionen sofistikerad aktör skulle fungera annorlunda än tidigare definitioner 

(professionella och mindre professionella), bör yrke och yrkeserfarenhet ha en 
påverkande roll. Exempelvis kunde en aktör vara anställd som ekonom i ett börsnoterat 
företag med god insyn i börsnoterade företags agerande på aktiemarknaden, men för den 
delen inte vara en professionell förvaltare (det vill säga en kapitalförvaltare eller 
liknande). I det fallet kom detta att väga tungt i klassificeringen av aktören och helt 
sonika falla under kategorin sofistikerad aktör om denna individ på fritiden handlade med 
aktier och även uppfyllde andra krav. 
 



 

 
 

• En högre omsättning av investeringskapital, framförallt i relation till en mindre 
sofistikerad aktör var motiverande. Med andra ord borde en sofistikerad aktör ha en högre 
relation mellan köp och sälj i sin förvaltning. Det vill säga till skillnad från ett långsiktigt 
sparande strategi som har merparten köp i sin förvaltning. Huruvida kvalitén i strategin 
långsiktigt sparande är kvalitativ är tvistbart. Dock måste återigen motiveringen till 
agerandet beaktas. Exempelvis borde frågor som varför köps och hålls en aktie och varför 
säljs en aktie beaktas. Vidare antogs att en sofistikerad aktör borde göra en realistisk 
bedömning av huruvida ett bolags framtida avkastning ligger i relation till aktörens egna 
avkastningskrav vid förändrade förhållanden. 

 

Mindre sofistikerade aktörer 
Har använts som en negativ klassificering av sofistikerad, med andra ord var samtliga aktörer 
som inte kategoriserades som sofistikerade aktörer per automatik mindre sofistikerade 
investerare. 
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras studiens bakgrund, problemdiskussion och problemformulering. 
Därefter kommer forskningsfrågor och studiens syfte samt avgränsningar. 
______________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Innan Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet publicerade flera analytiker prognoser 
om världsomfattande ekonomiska ras, fallande aktiemarknader och långsam ekonomisk 
återhämtning. Johan Wendel skrev en artikel i Dagens industri (2016) om att Skandinaviska 
Enskilda Banken i sin senaste prognos spådde att OMXS30 kunde falla med 8-10 procent som 
konsekvens av valet för att sedan tappa ytterligare 12 procent under ett års tid. Även Sandra 
Johansson från Svenska Dagbladet (2016) skrev i sin artikel med rubriken Stockholmsbörsen 
väntas falla kraftigt: ”Chockad” om negativa händelser efter att ha intervjuat chefsekonomer 
från Nordea Bank och Skandinaviska Enskilda Banken.  
 
Det kan, i skrivande stund (juni 2017) konstateras att Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea 
Bank och andra finansiella institutioner gjort fel i sina antaganden. Stockholmsbörsen är på sin 
högsta notering sedan börsfallet i april 2015 (Mothander, 2017), det är inte bara i Sverige börsen 
har utvecklats positivt, även den amerikanska motsvarigheten till OMXS30, Standard & Poor’s 
500 index är på sin högsta notering, efter att Donald Trump vunnit valet (Randewich, 2017).  
 
Ett annat exempel är hur Stockholmsbörsen reagerade när Storbritannien röstade för att lämna 
EU. Till en början reagerade Stockholmsbörsen negativt med ett fall på 8 procent, OMX 
återhämtade sig dock redan inom en månad.  
 
Hur kommer det sig att dessa analytiker (som bedöms tillhöra den sofistikerade gruppen) 
prognostiserade fel? Var det analytikerna, aktörerna på marknaden eller marknaden i sig som 
hade fel? I ovan nämnda exempel Brexit- och USA-valen upplevdes en högre volatilitet på 
aktiemarknad, i förhållande till den rådande trenden.  Något som skulle kunna härledas till 
marknadens reaktion på osäkerheten kring dessa händelser. Marknadens reaktion på allmänt 
tillgänglig information1 har studerats förr, inte minst av Fama och Schiller, och det förekommer 
sannolikt situationer där marknaden använt tvetydig information som tolkats fel, men framförallt 
är det intressant att observera hur effekten av denna information tolkats av aktörer på 
Stockholmsbörsen. Det är inte bara i Brexit- och presidentvalsexemplen som stora rörelser har 
observerats. Under de senaste 20 åren har hög-volatil aktiemarknad observerats inte minst vid de 
större kriser som drabbat aktiemarknaden, bland annat den s.k. IT-Bubblan vid millenniumskiftet 
och finanskrisen 2008. 
 
 

                                                
1 Information som finns tillgänglig för allmänheten. 
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1.2 Problemdiskussion 
Inom den företagsekonomiska doktrinen har mänskliga beteenden behandlats utifrån ett operativt 
perspektiv, det vill säga antaganden om människors beteenden som observerats utifrån 
ekonomiska modeller, snarare än utifrån undersökningar av människors motiv till beteenden. 
Inom psykologin har det däremot varit vanligare att undersöka orsaker till beteenden (Sjöberg, 
2013). Därför har ett mer orsaksorienterat resonemang från den psykologiska doktrinen 
implementerats i studien.  
 
Som nämnts ovan i exemplen var det ofta media2 som ställde antaganden om konsekvenserna av 
olika världspåverkande situationer. Detta kommunicerades till allmänheten och var något som 
uppmärksammades och dessutom låg i allmänhetens intresse. Om mottagaren sedan uppfattade 
medias information som fakta, blev frågan hur aktörerna på aktiemarknaden påverkades av detta. 
Om media hade haft fel i sina påståenden kunde detta resultera i stora konsekvenser. Denna form 
av missinformation kunde dessutom uppfattas som trovärdig eftersom författarna till viss del 
bestod av företags- och nationalekonomer. Det är inte endast spekulationer om utfall i val som är 
problematiska, utan också kring de konsekvenserna som skulle härledas till utfallet i valet.  
 
Det är även viktigt att belysa finansiella systemets3 trovärdighet i sig. Varningsmeddelanden som 
media sänder ut är ofta behäftade med texten- “investering sker på egen risk” och frågan är om 
det verkligen är ett tillräckligt skydd för de enskilda aktörerna. Det är självfallet frivilligt för en 
aktör att själv välja källa, men om ekonomer publicerar sina antaganden offentligt borde det 
påverka objektiviteten i ett investeringsbeslut. 
 
Det är inte endast informationssändaren som har makten att påverka aktiemarknadens utfall, utan 
mottagaren spelar också en väsentlig roll. Vidare är det inte endast i allmän media som detta 
problem uppstår. I takt med att sociala mediers popularitet växer, har det uppstått nya problem, 
bland annat publicering av information, där sändaren dessutom blivit svårare att verifiera. Detta 
är något som väckt stor uppståndelse på senare tid, inte minst åtalet mot två läkarstudenter som 
enligt åklagaren hade manipulerat aktiekurser genom att publicera analyser och kommentarer på 
ett positivt sätt i syfte att höja aktievärdet i sina egna aktieinvesteringar (Åkerman, 2016).   
 
Anledningen till att studiens form av undersökning valts är för att se beteendet på den svenska 
aktiemarknaden och eventuella avvikelser mellan grupper av aktörer.  
 
Klaus Abbink och Betinna Rockenbach (2006) belyser i sin artikel att man kan förvänta sig att de 
professionella investerare som dagligen värderade och handlade med finansiella kontrakt skulle 
prestera bättre än studenterna genom sina rationella analyser på den finansiella marknaden.  
Därför skulle det inom ramen för deras undersökning innebära att de professionella investerarna 
skulle utnyttja arbitragemöjligheter i större utsträckning, något som i så fall skulle resultera i 
portföljer med bättre lönsamhetsprestanda. Dock var det viktigt att upplysa att de höga kunskaper 
som professionella investerare hade om finansiella marknaden, inte nödvändigtvis behövde 
mynna ut i dessa förvaltares överlägsna prestanda. Samtidigt upplyser Abbink och Rockenbach 
(2006) om att det var just expertkunskap och praktisk erfarenhet som ledde till bättre 
uppskattning av marknadens prissättning av kontrakt på börsen. 
                                                
2 Sändare av allmänt tillgänglig information. 
3 Här menas systemet som hela kommunikationen kring aktiemarknaden och dess reglementen. 
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Klaus Abbink och Betinna Rockenbach (2006) kom fram till att studenter presterade bättre än 
professionella investerare på arbitragemöjligheter, där forskarna under studiens gång såg att de 
professionella investerarna hade mer intuitiv inställning till beslutsuppgiften, med exakta 
sannolikheter och att beteendet på dessa två grupper skiljde sig med varandra. 
 
Sushil Bikhchandani och Sunil Sharma (2000) observerade aktörernas agerande på de finansiella 
marknaderna och påstod att det fanns tecken på flockbeteende. Bikhchandani och Sharma 
hävdade också att investerare och fondförvaltare gav sig in i riskfyllda investeringar utifrån 
uppskattningar och ofullständig information, samtidigt som konkurrenternas investeringar kunde 
vara av betydande intresse för liknande investeringar. Utifrån detta beteende skapades en ökad 
känslighet för flykt när investerarna misstänkte minsta problem. Något som Bikhchandani och 
Sharma (2000) ansåg skapade en högre volatilitet, destabiliserade marknaden samt ökade 
sårbarheten i det finansiella systemet.  
 
En liknande studie har gjorts av Marco Cipriani och Antonio Guarino (2009) där problemet 
orienterar kring svårigheten att bedöma huruvida det fanns ett liknande beteende mellan 
professionella investerare, eftersom de inte visste om de professionella investerarna agerade på 
aktiemarknaden utifrån deras egna privata information eller allmäntillgänglig information som de 
delade på.  
 
Cipriani och Guarino (2009) belyser att de professionella investerarna agerade på ett liknande 
sätt men att de skiljde sig från de som inte var professionella. Ett exempel som togs upp i artikeln 
var att beteendet på marknaden skiljde sig på grund av de olika utbildningsnivåer och att de 
professionellas expertis har utvecklats genom arbete inom den finansiella sektorn, och att 
verktygen som användes på aktiemarknaden skiljde sig. 
 
Paul Willman, Mark Fenton-O’Creevy, Nigel Nicholson och Emma Soane (2006) undersökte om 
irrationella beteenden pågick under marknaden och om de rationella investerarna hade irrationella 
avvikelser. De ansåg att investerare är rationella genom att investera utifrån allmäntillgänglig 
information. Där de även utnyttjar arbitragemöjligheter som uppkommer på den finansiella 
marknaden. Michael kom fram till att irrationella beteende uppkommer på marknaden där dessa 
investerare tar stora risker vilket kan skapa stora marknadseffekter. 
 
Det väcktes ett stort intresse att undersöka huruvida dessa observationer var applicerbara även på 
den svenska aktiemarknaden och framförallt om det gick att orientera undersökningar kring 
agerande snarare än profession. Frågorna som ställdes är exempelvis, om det är professionen 
eller erfarenheten som skapar lönsamheten och om det finns något samband mellan en aktörs 
avkastningskrav, engagemang och kunskap, vilka faktorer som skiljer sofistikerade från mindre 
sofistikerade aktörer när det gällde den egna förvaltningen. 
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1.3 Problemformulering 
Studien observerade och analyserade avvikelser i beteendemönster och investeringskrav mellan 
sofistikerade och mindre sofistikerade grupper på aktiemarknaden. Vidare undersöktes vilka 
faktorer som var avgörande vid investeringsbeslut, relevansen av information som grupperna 
besatt om andras avkastningskrav, samt dess påverkan på beteendemönster. Avslutningsvis 
undersöktes också aktörernas erfarenhet i relation till agerande och avkastning. 

1.4 Forskningsfrågor 
Vad särskiljer sofistikerade aktörers respektive mindre sofistikerade aktörers beteenden på 
aktiemarknaden? 
Vad händer med ägarfördelningen på aktiemarknaden mellan sofistikerade respektive de mindre 
sofistikerade aktörerna vid irrationella marknadsvärderingar? 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka orsaksfaktorer bakom avvikelser i beteendemönster och 
investeringskrav mellan den sofistikerade gruppen och den mindre sofistikerade gruppen på 
aktiemarknaden. 

1.6 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till Stockholmsbörsen med tidsperioden 1996-2016 eftersom det var den 
data som fanns tillgängligt. Studien har även avgränsats till den mindre sofistikerade gruppen, i 
studien representerat i form av studenter inom ekonomi, samt den sofistikerade gruppen med 
individer, goda erfarenheter genom yrkesliv eller utbildning. Detta gjordes för att studera 
skillnaderna mellan grupperna.  
 
  



 

5 
 

2. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer att redogöras för de teorier som studien stödjer sig på, och delar av den 
litteratur som beskriver teorierna. 
_____________________________________________________________________________________ 

2.1 Of bulls and bubbles – Jenkins, Holman W, Jr 
”bubble can only be recognized in retrospect.” – Greenspan (Jenkins, 1999) 

  
Greenspan theory var en central teori i Jenkins Holmans artikel Of bulls and bubbles (1999), där 
det antogs att priserna på aktien värderades genom att sofistikerade investerare bedömde vad de 
ville betala för en tillgång. I beaktningen togs då kapitalvärden i tiden och en antagande realistisk 
prediktion om hur den framtida värden på aktierna skulle se ut. Detta kallades även för intrinsic 
school. Utifrån Greenspan förklarade (1999) att bubblor uppstod när människor (tillika 
investerare) skapade en felaktig eller överoptimistisk syn på framtiden. Ur detta resonemang 
behandlade Jenkins (1999) i sin artikel vikten och relevansen, vid försök till förståelse av hur 
olika marknadsbeteenden tedde sig rationella eller irrationella. Bland annat ställdes frågor om 
huruvida det var bottnarna eller topparna som uppstod under dessa bubblor som i själva verket 
var rationella tillika irrationella. Exempelvis nämndes antaganden att det de facto kunde vara 
topparna som var rationella (Jenkins, 1999). 

2.2 The General Theory of Employment, Interest and Money – John 
Maynard Keynes 

John Maynard Keynes (1936) utvecklade en modell som sedan benämndes för Beauty contest 
teorin. Modellen introducerades i Keynes verk från 1936 med namnet The general theory of 
Employment, interest and money (kapitel 12). Antagandet gällde en hypotetisk tävling som 
bestod av två delar. Den första delen var att utse det vackraste ansiktet och den andra delen var 
att utse en vinnare av de respondenter som hade röstat på det vackraste ansiktet. För att kunna 
vinna tävlingen som deltagare i omröstningen, var respondenten tvungen att först rösta på det 
ansiktet som sedan röstades fram som vackrast. Om en respondent ville vinna tävlingen var 
respondenten inte bara tvungen att tänka på vilket ansikte respondenten själv fann attraktivt, utan 
också vilket ansikte andra respondenter i tävlingen ansåg mest attraktivt (Keynes, 1936). 

2.3 Game Theory For The Social Sciences - Hervé Moulin 
Beauty contest antog en ny skepnad genom Moulin, som på 1980-talet återspeglade detta 
fenomen matematiskt. Deltagare fick välja ett nummer mellan 0-100 och vinnare blev den som 
låg närmast det genomsnittligt antagna värdet för samtliga deltagare i ”spelomgången”.  I 
psykologin är detta betingat under social kognition, med andra ord socialt tänkande. Social 
kognition behandlar hur individer synkroniserar sina beslut baserat på antaganden om hur andra 
fattar beslut och vilket utfall som genereras på gruppnivå (Moulin, 1986). 
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2.4 Non-Cooperative Games - John Nash  
Jämviktskonceptet skapades av John Forbes Nash JR på 1950-talet och anses som ett viktigt 
bidrag i spelteorins utveckling, och har även kopplingar till andra kända teorier såsom 
Fångarnas dilemma av Merrill Flood och Melvin Dresher och Beauty contest av Keynes. Nash 
jämvikt är ett speltillstånd där all information, inklusive spelares antaganden om andra spelare 
har “värderats”. Vidare gäller även följande regler: om en av deltagarna byter strategi kommer 
det inte att leda till fördelar för denna spelare så länge ingen annan av spelarna byter till samma 
strategi (Nash, 1950). 
 
Exempel: När det gäller en allmän konsensus vid filbyte i biltrafiken är det inte gynnsamt att 
byta sida då det uppstår risk för kollision så länge inte majoriteten gör detsamma. Dock uppstår 
situationer då detta trots allt händer.  
 
Slutsatsen är således, det är inte gynnsamt att ta byta strategi då Nash jämvikt råder, och att 
jämvikt i olika situationer kan ses som en trend.  

2.5 Simple Finite Horizon Bubbles Robust To Higher Order Knowledge – 
John R. Conclon 

 ”After a heady experience of that kind, normally sensible people drift into behavior akin 
to that of Cinderella at the ball. They know that overstaying the festivities - that is, 
continuing to speculate in companies that have gigantic valuations relative to the cash 
they are likely to generate in the future - will eventually bring on pumpkins and mice. But 
they nevertheless hate to miss a single minute of what is one helluva party. Therefore, the 
giddy participants all plan to leave just seconds before midnight. There’s a problem, 
though: They are dancing in a room in which the clocks have no hands.” 

                                                                                                         - Warren Buffet 2001 s. 13 
 
John R. Conlon förklarade hur investerare med olika information försökte vinstmaximera under 
uppbyggnaden av en spekulationsbubbla. Denna typ av beteende på börsmarknaden benämndes 
som The Greater Fool Theory. Artikeln belyste även hur spekulationsbubblor skapades av 
investerare som köpte övervärderade aktier i spekulation att nästkommande investerare skulle 
köpa till ett högre pris (Greater fool). Denna typ av tänkande var väldigt vanligt, då artikeln 
hänvisade till tidigare börskrascher där investerare köpte aktierna trots kännedom om att aktien 
var övervärderad, en uppfattning som delades av flera investerare. Det fanns alltid någon som 
köpte aktierna för att sedan själv sälja dem till ett högre värde. John R. Conclon tog fram en 
modell som baserades på tre villkor, asymmetrisk information, säljbegränsning (sale 
constraints) och potentiell vinst i handel mellan aktörerna på marknaden och kom fram till att 
även aktörer som tänker rationellt kan tänkas investera i sådana spekulationsbubblor där aktierna 
var övervärderade. En spekulationsbubbla orsakades av att investerare på marknaden hade olika 
information om aktien: den ena som var en erfaren investerare ansåg att denna aktie var 
övervärderad, medan den oerfarna var optimistisk och köpte denna aktie och därför anses den 
oerfarne som Greater fool. Alltså var den asymmetriska informationen oftast grunden för en 
sådan bubbla. Conclon förklarade även att rationella investerare gav sig in i marknaden genom 
att de köpte säljoptioner eftersom det kunde ske en krasch, när många investerare började förstå 
att aktierna var övervärderade. Däremot var det vanligt att dessa investerare också köpte de 
övervärderade aktierna för att sedan sälja dem ännu dyrare (Conclon, 2012). 
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2.6 A Robust Model Of Bubbles With Multidimensional Uncertainty - 
Antonio Doblas-Madrid 

Antonio Doblas-Madrid skrev i sin artikel Robust model of bubbles with multidimensional 
uncertainty (2012) hur investerare med asymmetrisk information red på vågen när en 
spekulationsbubbla höll på att växa och sedan sålde innan det skedde en nedgång, eller krasch. 
Doblas-Madrid påstod att denna typ av “bubbla” inte var förenlig med de rationella 
förväntningarna eftersom den innehöll begränsande rationella medel och att dessa typer av 
händelser hade svårt att överensstämma med ekonomiska teorier (Madrid, 2012). 
  
Det som Doblas-Madrid undersökte var med hjälp av en modell som var byggd av tidigare 
existerande teorier såsom en teori av Abreu och Brunnermeier 2003, vilket behandlade 
spekulation av asymmetrisk information. Modellen innehöll aktörer som var rationella och 
priserna återspeglade tillgång och efterfrågan. Dessa rationella aktörer köpte övervärderade 
aktier på grund av den information som de hade fått, och antog att det fanns en chans att sälja 
dem till ett högre värde (Madrid, 2012). 

2.7 Public and Investor Attitudes in Relation to Stockmarket 
Lindauer Martin (1987) gjorde en undersökning om hur investerarnas investeringsplaner samt 
allmänhetens syn på deras tidigare, nuvarande samt framtida ekonomiska situation, och hur detta 
skulle korrelerade med amerikanska aktieindex. Fyra korrelationsstudier gjordes och tre av dem 
kunde studien visa att allmänhetens syn på deras ekonomiska situation korrelerade med Dow 
Jones Industrial Average och Dow Jones industrial Average Volume mellan 1976-1981.  
Under den fjärde studien undersökte Lindauer Martin med hjälp av korrelations- och 
regressionsanalys hur investerares investeringsplan såg ut i relation med Standard & Poor’s 500 
industrial stock average mellan 1976 och 1982. Lindauer kom fram till att det inte fanns 
tillräckligt starkt samband mellan investerare och Standard & Poor’s 500 industrial stock 
average, medan att allmänhetens nuvarande samt framtida syn på ekonomi skulle kunna 
förutsägas på aktiemarknaden (Lindauer, 1987). 
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2.8 Sammanfattning av teorier 
Titel Författare Resultat Kopplad till studien 

The General Theory 
of Employment, 
Interest and Money 

John Maynard 
Keynes 

Människor agerar utefter hur 
andra människor agerar. 
Formalisering av 
kombinationen mellan 
socialkognition och ekonomi 

Bidrar med information om hur 
gemensamt tänkande fungerar och 
hur man kan observera fenomenet. 
  
  

Game Theory For 
The Social Sciences 

Hervé Moulin Operationaliseringen av 
Keyenes Beauty contest 

Stöd för utveckling av riktlinjer för 
frågeställningar till respondenter. 

Non-Cooperative 
Games 

John Nash Speltillstånd. Bidrar med 
förståelse för gemensamt 
tänkande som definieras i 
strategibildning. 

Stöd för observation av kritiska 
punkter och trender 

Simple finite 
horizon bubbles 
robust to higher 
order knowledge 

John R. Conclon Sofistikerade aktörer agerar 
irrationellt vid en s.k. bubbla 
för att få ett högre 
avkastning. 

Utgångsstrategi för definition av 
irrationellt agerande på 
aktiemarknaden 

A Robust model of 
Bubbles with 
multidimensional 
uncertainty 

Antonio Doblas-
Madrid 

“Bubbla är inte ett rationellt 
beteende 

Gruppering av aktörer på 
aktiemarknaden utifrån agerande. 
Alternativ till rationaliseringen av 
kris formationer. 

Public and Investor 
Attitudes in 
Relation to 
Stockmarket  

Lindauer S. 
Martin 

Allmänheten hade större 
samband med den 
amerikanska indexet, medan 
investerarna hade mindre 
samband.  

Metoder för att undersöka i fas 1 
samt hur detta kopplas med det 
kvalitativa resultatet  

 
 
 
 
 



 

9 
 

3. Metod 
I detta kapitel kommer det att redogöras för de metoder som används för att kunna besvara 
studiens frågeställningar. Metoden är uppdelad i två metoder, kvantitativa metoder och 
kvalitativa metoder. 
_____________________________________________________________________________________ 

3.1 Introduktion till våra metoder 
Martin Lindauer (1987) använde korrelations-  och regressionsanalys i sin studie för att jämföra 
index med kvalitativa data. Detta inspirerade till att använda metodtriangulering för studien. 
  
Triangulering innebär att det i en studie används flera metoder än bara en, och den vanligaste 
trianguleringsmetoden är metodologisk triangulering (Denscombe 2014, s.222). Syftet med 
användningen av triangulering var att få fram olika synvinklar på forskningsproblemet 
(Denscombe 2014, s.221). Därför användes kvantitativa studier för iakttagelser på marknadens 
aggregerade nivå i kombination med kvalitativa studier på individnivå.  
  
Inledande metod för denna studie undersökte fördelningen av ägarandelar, samt korrelationen 
mellan den sofistikerade gruppen och den mindre sofistikerade gruppen på den svenska 
aktiemarknaden. Multipel regression av nettotransaktionsströmmar studerades för att ge stöd åt 
ägarandelsanalys.  
  
För att förankra de kvantitativa observationerna som gjordes på aggregerad nivå med ett 
individorienterat perspektiv genomfördes semistrukturerade intervjuer med representanter på 
både den sofistikerade gruppen och den mindre sofistikerade gruppen. 
  
Intervjuerna orienteras kring kortare frågor om avkastningskrav och uppskattning av andras 
avkastningskrav likt Hervé Moulins (1986) upplägg för undersökningen av den social 
kognitionens uppskattningar. Erfarenhet och kunskap för respektive respondent noterades och 
jämfördes med definitionsramen för den sofistikerade respektive mindre sofistikerade gruppen 
för att vidare härleda de bakomliggande faktorerna till dessa avvikelser på individuell nivå. 
Slutligen belystes tänkbara orsaker till hur dessa avvikelser återspeglades på aggregerad nivå. 
Riskfaktorer och riskpreferenser bortsågs från i studien, eftersom det skulle innebära ett alldeles 
för omfattande antal faktorer. 

3.2 Kvantitativa metoder  

3.2.1 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalys användes i studien för att mäta sambandets styrka, mellan den sofistikerade 
och den mindre sofistikerade gruppen, samt mellan respektive grupp separat och OMXSPI. 

3.2.2 Multipel linjär regression 
En multipel linjär regression är en statistisk modell som utvärderar om det föreligger skillnader 
mellan en responsvariabel (OMXSPI) och två eller flera oberoende variabler (sofistikerade och 
mindre sofistikerade grupper) (Lind, Marchal & Wathen, 2015, s.482). 
Formeln som användes för multipel linjär regression; 
y = a + b1 x1 + b2 x2 + ···· + bk xk 
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3.2.3. Observationsintervall 

3.2.3.1 Kritiska punkter och observationsintervall 
Enligt Antonio Doblas Madrid skapades en överoptimistisk syn på aktiemarknaden under 
formationen av en så kallad bubbla då gruppernas beteendemönster antogs vara irrationellt, 
vilket även nämndes i Simple Finite Horizon Bubbles Robust To higher Order Knowledge 
(2012). Därför valdes följande kriser: IT-Bubblan, finanskrisen samt uttömningen 2015 som 
utgångsläge för att på så vis kunna observera både de sofistikerade och de mindre sofistikerade 
gruppernas beteende i relation till teoriramen. 
  
Holman Jenkins nämnde i sin artikel Of bulls and bubbles (2000) att människor skapade en 
överoptimistisk syn på framtiden, bland annat genom användandet av Intrinsic School med 
överoptimistiska värderingar. John R. Conclon nämnde i Simple Finite Horizon Bubbles Robust 
To higher Order Knowledge (2012) att individer som var rationella redan visste om att aktierna 
var övervärderade men köpte dem trots det och sålde dem sedan dyrare. Dessa två teorier gick att 
koppla ihop med observationsintervallet i takt med att OMXSPI:s kurs ökade och därmed 
skapades en bubbla. Detta ledde till att jämvikt uppstod i observationsintervallerna. Den faktiska 
strategin i kombination med att den gav vinst och att andra grupper deltog i strategin 
kännetecknade detta jämviktsläge. Därför kunde det till olika grupper höra olika typer av 
jämviktsläge. Den sofistikerade gruppen hade alltså ett eget jämviktsläge medan de mindre 
sofistikerade hade ett annat, och i vissa fall sammanföll de med varandra.  
 
Som tidigare nämnts är Nash jämviktsläge en fas (eller ett spelläge) i ett icke-kooperativt spel.  
I studien tolkades dock inte jämviktsläget som ett absolut och oändligt tillstånd utan något som 
gäller så länge det finns tillräckligt många spelare som genom en snarlik strategi får en aktie att 
gå i en viss riktning. Nash jämviktsläge tappar successivt intensitet i takt med att spelare ändrar 
sin strategi, varpå momentet minskar. När trenden sedan byter riktning uppstår ett nytt spel med 
ett nytt jämviktsläge. Tiden mellan de olika trendskiftena tolkades som en tid av osäkerhet, vilket 
återspeglades i kris och instabilitet. 
  
I studien användes OMXSPI som referens för att sätta observationerna i sitt sammanhang. Nedan 
följer en översiktlig sammanfattning av dessa kriser. 

3.2.3.2 IT-Bubblan 1999K3 – 2003K3 
Anledningen till att IT-Bubblan användes som ett observationsintervall är att det hittills är den 
största spekulationsbubblan som har uppstått på finansmarknaden (Berg, 2007). 
 
I början av mars år 2000 föll Stockholmsbörsen med cirka fyra procent. Detta resulterade i att 
indexet från 6 mars 2000 till början av 2002 föll med hela 68 procent (Berg, 2007). 
Observationsintervallet för denna period var mellan 1999K3 och 2003K3, vilket illustreras i 
figur, 1 (cirkel A och B).  
  
Starten av tidsperioden härleddes utifrån Nash jämviktsläge då trendmönstrets riktning ändrades, 
vilket kan observeras i figur 1 (cirkel A). 2003K3 användes som slut på observationsintervallet 
med anledning av att OMXSPI bottnade ur (se figur 1, cirkel B) och sedan hade en uppåtgående 
trend, till 2007. 
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I figur 1 visas att OMXSPI från 1999K3 till toppen av IT-Bubblan ökade med 81 procent. 
Därefter skedde det ett ras fram till 2 september 2002, då Stockholmsbörsen föll med ungefär 68 
procent. 
 
Figur 1: OMXSPI kursutveckling för IT-Bubblan. 

  
Källa: https://www.investing.com/indices/omx-stockholm-chart [2017-05-20] 

3.2.3.3 Finanskrisen 2006K4 – 2009K1 
Finanskrisen 2008 var en av de värsta ekonomiska kriserna sedan 1930-talet. Till skillnad från 
IT-Bubblan (som var av teknisk karaktär) var finanskrisen 2008 mer av en global monetär kris. 
Observationsintervallet för finanskrisen i studien är mellan 2006K4 och 2009K1 (se figur 2, 
cirklarna A och B). Syftet med observationsintervallet är att fånga upp gruppernas beteende på 
aktiemarknaden innan och under krisen, tills OMXSPI vände sig till en uppåtgående trend. 
  
OMXSPI föll med hela 58 procent från 2 juli 2007 till 17 november 2008. Det tog ungefär 6 till 7 
år för indexet att återhämta sig till den nivå som var innan krisen. 
 
Figur 2: Kursutvecklingen för OMXSPI under finanskrisen 

             
Källa: https://www.investing.com/indices/omx-stockholm-chart [2007-05-20] 
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3.2.3.4 Uttömningen 2015 
 
Uttömningen 2015, från 2014K4 till 2016K3 (se figur 3, cirklarna A & B). 
Till skillnad från de tidigare observationsintervallen var inte Uttömningen 2015 en kris. 
Tidsperioden användes i studien med tanke på att Stockholmsbörsen steg 18 procent mellan 5 
januari och 20 april. Detta väckte ett intresse eftersom den svenska aktiemarknaden i slutet av 
april vände till en nedåtgående trend och den utvecklingen höll i sig i 10 månader. 
  
Från 20 april 2015 till 2 februari 2016 föll OMXSPI med hela 23 procent och det var inte förrän 
2 maj 2017 som OMXSPI hade återhämtat sig från det fallet. 
Figur 3: OMX Stockholm kursutveckling 2015    

 
Källa: https://www.investing.com/indices/omx-stockholm-chart (2017-05-20) 

3.2.4 Indexering före varje observationsintervall 
OMXSPI, sofistikerade och mindre sofistikerade gruppernas ägarandelar indexerades om till 100 
inför varje observationsintervall. Syftet med indexeringen var att det skulle bli lättare att 
observera hur förändringen av de sofistikerade och mindre sofistikerade gruppernas andelar 
förändrades under varje intervall. 
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3.3 Databeskrivning 

3.3.1 OMXSPI 
Som jämförelseindex valdes OMXSPI. Detta index återspeglar samtliga aktier på Large-Cap, 
Mid-Cap samt Small-Cap och bedömdes ge en relevant bild av den svenska aktiemarknadens 
upp- och nedgångar. 
Insamlingen av data från OMXSPI gjordes manuellt från Nasdaqs hemsida med historiska 
uppgifter. Datan som hämtades från hemsidan matades in i Excel för vidare bearbetning, där 
tidsperioden avgränsades till 1996K1-2016K2. 

3.3.2 Beskrivning av kvantitativa data från Statistiska centralbyrån 
Som underlag för studiens kvantitativa avsnitt hämtades aktieägarstatistik för perioden mellan 
1996 och 2016 från Statistiska centralbyrån. Statistiken skildrar ägarandelar för respektive sektor 
uttryckt i procent, samt transaktioner i form av köp- och säljstatistik för aktier noterade på den 
svenska aktiemarknaden. Statistiken samanställdes två gånger om året av Statistiska 
centralbyrån, den första sammanställningen är uppgifter till och med sista juni och den andra 
sammanställning är till och med sista december (Statistiska centralbyrån 2016, s.4). 

3.3.3 Sektorklassificering 
Uppgifterna för aktieägande och transaktioner på den svenska aktiemarknaden klassificeras i 
sektorer av Statistiska centralbyrån, nedan följer kortare definitioner av dessa sektorer.  

• Hushålls-sektorn definierades som ägandet av marknadsnoterade aktier registrerade på ett 
personnummer (Statistiska centralbyrån, 2014). 

• Företagens icke vinstdrivande organisationer definierades som stiftelser, exempelvis 
utbildningsstiftelsen (Statistiska centralbyrån, 2014), huruvida denna sektor även innehöll 
familjestiftelser i likhet med Wallenbergstiftelserna och Beijers stiftelse är oklart. 

• Hushållens icke vinstdrivande organisationer definierades som: politiska föreningar, 
fritids- och idrottsföreningar, fackföreningar, aktiesparklubbar, välgörenhets- och 
hjälporganisationer, m.fl. (Statistiska centralbyrån, 2016). 

• Banker definierades som verksamhet som behandlar in- och utlåning av krediter 
(Statistiska centralbyrån, 2014).  

• Värdepappersbolag som inte definieras som monetära finansinstitut utifrån Sveriges 
riksbank (Statistiska centralbyrån, 2014)  

• Investmentbolag definieras som ett aktiebolag eller svensk ekonomisk förening vars syfte 
är att förvalta värdepapper eller liknande tillgångar, där det finns ett stort antal fysiska 
personer som har andelar i bolaget (Statistiska centralbyrån, 2014).  

• Försäkringsföretag definieras som finansiella företag som är verksamma inom finansiella 
förmedling av spridning av risker i form av försäkring eller återförsäkring (Statistiska 
centralbyrån, 2014).  

• Offentlig Sektor, kommuner och landsting definieras som svenska myndigheter 
Socialförsäkring definieras som offentlig förvaltning (Statistiska centralbyrån, 2014). 

• Utlandet definieras som enheter i länder utanför Sverige, sektorn är uppdelad i två 
undersektorer EU-medlemmar och länder utanför EU (Statistiska centralbyrån, 2014). 
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3.3.4 Gruppering av sektorklassificering 
För en överskådlig bild se figur 4. Här fördelades dessa sektorer i två grupper utifrån studiens 
definition: Sofistikerade och mindre sofistikerade grupper. Observera att det kunde förekommer 
medlemmar av den sofistikerade gruppen i den mindre sofistikerade gruppen utifrån denna 
gruppering. Problemet låg framför allt i detaljnivån på uppgifterna från Statistiska centralbyrån, 
medvetenhet och försiktighet beaktades specifikt i sektorn hushåll där det sannolikt förekom 
sofistikerade aktörer som agerade under samma premisser som resterande medlemmar i sektorn. 
Bedömningen gjordes att det sannolikt var fler medlemmar i sektorn som tillhörde den mindre 
sofistikerade gruppen. Utifrån selektering av grupperna uppmärksammade forskarna att det fanns 
individer i hushållen som kunde ses som en professionell investerare, däremot antog forskarna 
om att majoriteten av hushåll bör ses som mindre sofistikerade aktörer. 
 
  
Figur 4: Gruppering av sofistikerade och mindre sofistikerade grupper.  
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3.4 Kvalitativa metoder 

3.4.1 Urval 
I Studien användes ett icke-sannolikhetsurval, med subjektivt urval för valet av respondenter. 
Subjektivt urval innebär att respondenter handplockas utifrån deras relevans för studien samt 
studiens teorier (Denscombe 2014, s.74). Ett exempel var att de sofistikerade respondenterna 
valdes utifrån deras erfarenhet och expertis som överensstämde med studiens definition av en 
sofistikerad aktör. Den mindre sofistikerade gruppens respondenter valdes utifrån att de 
studerade på en ekonomiutbildning. Problemet med denna urvalsmetod var att informationen 
från respondenterna inte kunde generaliseras och dessutom ansågs respondenterna inte utgöra en 
representativ bild för hela marknaden. 

3.4.2 Intervjuramen 
Först ställdes frågorna för att etablera samförstånd inom begrepp och definitionsram mellan 
respondenten och intervjuledare och sedan låta en diskussion uppstå mellan parterna. 
Målsättningen var att utforma frågorna lättbegripligt och icke känslomässigt betingade. Förutom 
svaret på fokusfrågorna, observerades även respondenternas reaktion på frågorna. Specifika 
detaljer som särskilde metodiken mellan intervjuer med de sofistikerade och de mindre 
sofistikerade aktörer förtydligas i respektive del nedan. 

3.4.3 Frågorna formuleras utifrån denna orientering 
Frågorna orienteras kring vilka avkastningskrav som respektive grupp av respondenter använde 
eller tänkt att använda. Hur respondenterna tolkade detta (som en kalkylränta i 
diskonteringskalkyl, som önskat avkastningskrav, eller på annat sätt) lades ingen vikt vid, 
eftersom studien i detta skede behandlade antaganden om storleken på avkastningskravet mellan 
respondentgrupperna och inte den faktiska beräkningsmetodiken.  
  
Enligt Hervé Moulin observerades Beauty contest-fenomen genom deltagarnas uppskattning om 
andra deltagare. Denna studie avspeglade genom avkastningskravet och möjligheten för 
respondenten att uppskatta andra aktörers avkastningskrav. Sedan riktades fokus mot likheter och 
olikheter i uppskattningar av avkastningskravet (Moulin, 1986).  
 

3.4.4 Anonymitet 
I syfte att skydda respondenternas integritet, tillämpades förenklingar och generaliseringar av 
personliga uppgifter. Vidare togs hänsyn till att dessa uppgifter kunde ses som 
insiderinformation4, och skulle kunna användas av konkurrenter och andra aktörer till 
respondenternas nackdel. I vissa fall kunde det röra sig om sekretessbelagd information och 
därför valdes anonymitet för samtliga deltagares hänsyn. 

                                                
4 Insiderinformation innebär information som är till användning för investeraren p.g.a. den specifika 
kompetens och erfarenhet personen besitter, samt information inom personens nätverk som är offentlig. 
Det vill säga inte företagsspecifika hemligheter eller annan känslig information som uppgiftslämnare är 
skyldiga att delge myndigheter 
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3.4.5 Semistrukturerade intervjuer med mindre sofistikerade aktörer 
Respondenter ur den mindre sofistikerade gruppen valdes genom ett subjektivt urval. Urvalet 
omfattade nio studenter som studerar ekonomi. Ekonomistudenter valdes av strategiska skäl, 
eftersom dessa studenter delade en gemensam ekonomisk kontext och kunskap, vilket gjorde att 
det blev en mer effektiv datainsamling då risken för missförstånd minskade. Samtliga intervjuer 
med respondenter ur den mindre sofistikerade gruppen genomfördes på Södertörns Högskola. 
 
Frågorna som ställdes till respondenterna var 
1)     Hur mycket kräver du i avkastning på ditt kapital? 
2)     Hur mycket tror du att sofistikerade aktörer kräver i avkastning? 
3)     Hur mycket tror du att sofistikerade aktören tror att du har för avkastningskrav? 
4)     Självuppskattning om sin kunskap inom investeringar. 

3.4.6 Semistrukturerad intervjuer med sofistikerade aktörer 
Subjektiva urval användes även vid val av respondenter för den sofistikerade gruppen. 
Respondenterna bestod av fyra individer som bedömdes ha signifikant kunskap och erfarenhet av 
aktiemarknaden enligt definitionsramen. Respondenterna bedrev investeringsverksamhet 
orienterad kring aktiemarknaden utanför sitt ordinarie arbete (eller motsvarande) och innehar en 
signifikant nettoförmögenhet. Funderingar och frågor inkluderades i en löpande diskussion med 
respondenterna som orienterades kring investeringar på aktiemarknaden. 
  
Frågor som ställdes till de sofistikerade respondenterna 
1)     Hur mycket kräver du i avkastning på ditt kapital? 
2)     Hur mycket tror du att mindre sofistikerade aktörer kräver i avkastning? 
3)     Hur mycket tror du att mindre sofistikerade aktören tror att du har för avkastningskrav? 
4)     Hur/om respondenten tänker på spelteorier 

3.5 Validitet 
Validitet innebär att de data som används verkligen mäter det som studien avser att mäta 
(Hernon & Schwartz, 2009). 
Studien använde korrelation för att mäta om det fanns samband mellan den sofistikerade gruppen 
och den mindre sofistikerade grupper, ju högre korrelation mellan grupperna, desto starkare 
samband. Den kvantitativa delen i studien bedömdes hålla en hög validitet, eftersom data 
hämtades från den Statistiska centralbyrån, vinkla ansågs besitta hög trovärdig. Däremot var 
validiteten på kvalitativa delen lägre, eftersom det fanns möjligheter att resultaten påverkades av 
författarnas egna tolkningar och uppfattningar. Detta försvagade studiens validitet. 

3.6 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet för studien, oberoende av vem som genomför studien kommer 
resultatet bli detsamma om den görs om på nytt (Hernon & Schwartz, 2009).  
Sannolikt skulle resultatet av den kvantitativa delen av studien bli detsamma om studien 
genomfördes på nytt, det är faktiska siffror och inte uppskattningar. Vidare är datan offentliga 
uppgifter som finns publicerad på Statistiska centralbyråns hemsida och därför finns det ingen 
begränsad åtkomst som kan påverka. Reliabiliteten på den kvalitativa delen av studien är 
däremot inte lika självklart. Anledningen till detta är att resultatet kan bli påverkad beroende på 
vilka kunskaper forskarna har, och hur det förväntningar och tolkningar av de informationer som 
presenterades från respondenterna 
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3.7 Källkritik 
I en tid då falska nyhetsartiklar delats och delas alltmer på sociala medier (Preston, 2017), har 
källkritiken aldrig varit så angelägen som nu. Detta ledde till att det blev svårt att avgöra källans 
pålitlighet i studien och således har det varit nödvändigt att vara källkritisk till den information 
som använts i studien. Det har varit viktigt att data som inhämtats till denna studie är trovärdig 
för att resultera i en högre tillförlitlighet. 
 
Utifrån den senaste upplagan av Källkritik av Torsten Thurén (2013) påstås det att när en källa 
ska bedömas och tillförlitligheten värderas, så är den källkritiska metoden ett effektivt instrument 
att använda. Principerna som tas upp i boken är äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. 

3.7.1 Äkthet 
I studien används olika former av källor, alltifrån forskningsartiklar, böcker, tidningsartiklar och 
internetkällor från olika myndigheter. Avsikten var att detta skulle skapa en differentierad 
tillförlitlighet i studien. Utgångspunkten var att internetkällor som Statistiska centralbyrån och 
Nasdaq bedöms ha en hög tillförlitlighet. Statistiska centralbyrån är en myndighet, som bör vara 
oberoende och som sammanställer officiell statistik i Sverige (Statistiska centralbyrån, u.å.). 
Nasdaq, Inc. är världens största marknadshandelsplattform som förser börslistade företag med 
tjänster, handel, börsteknologi börsen (Nasdaq u.å.c). Trots att det kan förekomma viss 
beroendeställning bedöms data från Nasdaq vara tillförlitlig av den orsaken att många 
börsnoterade företag använder denna typ av data i marknadsplattformar, vilket ökar 
tillförlitligheten.  
 
Data som hämtades från Statistiska centralbyråns är registeruppgifter från Euroclear Sweden AB, 
en värdepapperscentral. Detta medförde att tillförlitligheten i statistiken bedömdes som god 
överlag (Statistiska centralbyrån, 2016). Det påträffades dock en del felkällor, dels när det gällde 
sektorklassificeringen av den slutliga ägaren till aktierna, samt att byte av ägare inte alltid 
rapporterades. Statistiska centralbyrån minskade dessa osäkerheter genom manuell granskning av 
sektorklassificeringen. Viktigt är att markera att det ändå kunnat förekomma felaktiga eller 
ofullständiga sammanställningar. 
 
Euroclear Sweden AB är sedan 1971 en värdepapperscentral i Sverige och står under 
Riksbankens och Finansinspektionens tillsyn (Euroclear, u.å.). 
 
Vad som berör studiens intervjuobjekt är alltid en svår fråga, det är individer och revidering av 
information från respondenterna i form av granskning av privata konton och motsvarande, 
bedömdes som inskränkande.  

3.7.2 Tidssamband 
Studiens breda tidsspann, främst i den teoretiska litteraturen kunde ses som föråldrad och därmed 
problematisk, exempelvis John Nashs teori om jämnviktsläge, som släpptes år 1950, vilket kunde 
innebära en risk för inaktualitet, i och med att det finns möjlighet att teorin motbevisats, nya 
teorier tillkommit, eller vidareutvecklade versioner av teorin lanserats. Detta kan ha medfört ett 
problem som inneburit att senare utgivna teorier är mer aktuella än artiklarna/böckerna som 
studien hänvisar till och således påverkar trovärdigheten på uppsatsen. 
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Vidare finns en risk att tidningsartiklarna som studien använder sig av påverkats av varandra 
eftersom dessa inte publicerats samtidigt, och därför kan vara missvisande även ur detta 
perspektiv. Däremot ansågs tidsaspekten för intervjuerna inverka minimalt, då intervjuerna 
genomfördes under samma tid som uppsatsen skrevs. 

3.7.3 Oberoende 
Studien har använt sig av sekundärkällor för att få representativa data vilket varit syftet med 
denna studie. Det vill säga att Statistiska centralbyrån har hämtat registreringsuppgifter från 
Euroclear för att sedan framställa ägarstatistik och transaktionsdata. Detta behöver inte innebära 
att trovärdigheten till källan försämrats genom att den setts som en sekundärkälla. Uppgifter som 
hämtats från Nasdaq har setts som primärkällor som är tillförlitliga eftersom data återspeglar 
marknadens händelse. 
Vad avser intervjuobjekten har en beroende ställning inte kunnat observeras. 

3.7.4 Tendensfrihet 
Studien har använt sig både av vetenskapliga rapporter och tidningsartiklar. Tendensfriheten i 
tidningsartiklar ansågs svårdefinierad eftersom tidningsbolagen kan själva har egna agendor vid 
skrivning av artiklarna, exempelvis för att locka läsare. Däremot måste det påpekas att sådana 
tidningsföretag som studien har använt sig av, exempelvis Dagens Industri, Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet borde hålla sig till fakta och inte förvränga artiklarna till egen fördel, hur 
dessa tidningar tolkar fakta är dock tvistbart. Däremot är det angelägna att kunna behålla sin 
trovärdighet som nyhetstidningar samt försvara sina marknadspositioner. 
 
Vetenskapliga artiklar som studien refererar till bör anses som tendensfrihet eftersom artiklarna 
granskats för att säkerställa att data som artiklarna använt sig av varit tillförlitliga innan de 
publicerades, även om det alltid bör granskas vem den faktiska finansiären bakom varit. 
 
Forskarnas påverkan på studien utifrån de källor som har använts är minimalt vad gäller den 
kvantitativa delen av studien, eftersom data som har hämtats in inte går att förvränga utifrån 
forskarnas synsätt. Däremot kan data som hämtats från den kvalitativa delen ha blivit påverkad 
av forskarna eftersom tolkningar av respondenternas svar kan skilja sig från varandra.   
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4. Resultat & Analys kvantitativa metoder 
I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys på kvantitativa metoder som är 
indelad i ägarandelar och transaktioner, samt sammanfattning av båda tillsammans. Därefter 
kommer resultat och analys med kvalitativa metoder på den sofistikerade gruppen och den 
mindre sofistikerade gruppen, det följs av en kort sammanfattning av den kvalitativa delen. 
Avslutningsvis kombineras de kvantitativa och kvalitativa resultaten. 
____________________________________________________________________________ 

4.1 Analys & Resultat kvantitativa metoder 
I figur 5 visas tre observationsintervall, markerade med pilar, som låg till grund för studiens 
kvantitativa datainsamling och bearbetning. Under observationsintervallen IT-
Bubblan, finanskrisen (2008) och uttömningen (2015), lades märke till tydliga rörelseavvikelser i 
relation till trendlinjen för hela perioden (1996K1-2016K3). 
 
Figur 5: Visar kursutvecklingen från 1996K1 till 2016K3. 

 
I tabell 1 framgår det att ägarandelarna för de respektive grupperna rörde sig asymmetriskt i 
förhållande till varandra under perioden, det förelåg dock ingen signifikans i korrelationen 
mellan den sofistikerade gruppen och den mindre sofistikerade gruppen. 
 
 
 
Tabell 1: Korrelationsmatris för perioden 1996K1-2016K3 

  Sofistikerade Mindre sofistikerade OMXSPI 
Sofistikerade  1   
Mindre sofistikerade -0,680467119 1  
OMXSPI 0,290337741 -0,381609798 1 
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4.1.1 IT-Bubblan, Ägarandelar 
Före indexeringen av ägarandelarna till 100 uppgick den sofistikerade gruppens andel till 55,5 
procent och den mindre sofistikerade gruppens andel till 17,4 procent, av aktiemarknaden och 
under detta observationsintervall. 
  
I figur 6 återges perioden mellan 1999K3 och 2003K3. Den sofistikerade gruppen ökade sina 
ägarandelar från start till 2000K1 med 5,8 indexenheter. Därefter sjönk ägarandelen med 5,1 
indexenheter (2000K2). Den mindre sofistikerade gruppen ökade i början av 
observationsintervallet sina andelar med 4,2 indexenheter och sedan sjönk innehavet med 20,8 
indexenheter 2000K1, medan OMXSPI var i uppåtgående fas. Från 2000K1 framtill 2002K4 
ökade den mindre sofistikerade gruppen sin andel med 14,5 indexenheter.  
  
Den sofistikerade gruppen ansågs mer dominant på aktiemarknaden under topp-formationen än 
den mindre sofistikerade gruppen, eftersom den sofistikerade gruppen ökade sina andelar i 
samband med att OMXSPI steg. 
 
Figur 6: Visar respektive aktörers ägarandelar tillsammans med OMXSPI mellan 1999K3 och 2003K3. 

 
 
Utifrån tabell 2 gjordes tolkningen att kapitalförskjutning ägde rum mellan den sofistikerade 
gruppen respektive mindre sofistikerade grupper på aktiemarknaden, direkt eller indirekt, 
eftersom en signifikant negativ korrelation observerades. 
 
Tabell 2: Korrelationsmatris för IT-Bubblan. 
  Sofistikerade Mindre sofistikerade OMXSPI (indexerat för period) 
Sofistikerade 1   
Mindre sofistikerade -0,736029697 1  
OMXSPI -0,216806888 -0,04989456 1 
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4.1.2 IT-Bubblan (Transaktioner) 
 
Utifrån figur 7 går det att observera att den sofistikerade gruppen hade 1999K4, 2001K4, 
2002K4 samt vid slutet av observationsintervallet 2003K3 negativa nettotransaktioner, -38 389 
miljoner kronor, -9 123 miljoner kronor, -359 102 miljoner kronor, respektive -98 615 miljoner 
kronor. I studien tolkades negativa noteringar i nettotransaktioner som avyttring av innehav. 
Nettotransaktioner toppnoterades 2000K1 med 844 041 miljoner kronor för den sofistikerade 
gruppen under observationsintervallet. 
 
Negativa noteringar av nettotransaktioner observerades även för den mindre sofistikerade 
gruppen vid punkterna 2001K3, 2002K1 samt 2003k3, med värden på -103 911 miljoner kronor, 
-133 238 miljoner kronor respektive -49 360 miljoner kronor. 2000K2 hade den mindre 
sofistikerade gruppen en toppnotering för nettotransaktioner på 218 949 miljoner kronor.  
 
Figur 7: Diagrammet visar hur transaktionerna sett ut mellan 199K3-2003K3.  

 
 
Enligt tabell 3 förelåg det inte någon signifikant korrelation mellan de tre variablerna. 
 
Tabell 3: Korrelationsmatrisen visar sambandet mellan de olika variablerna. 
  Sofistikerade Mindre sofistikerade OMXSPI (indexerat för period) 
Sofistikerade 1   
Mindre sofistikerade -0,085637359 1  
OMXSPI (indexerat för period) 0,456832105 0,592240991 1 

 
För denna period observerades indikatorer på att båda grupperna drev på börsen, se tabell 4. 
Dock observerades R-kvadrat 0,61, n=17, vilket sänker relevansen för denna mätning.  
 
Tabell 4: Presentation av p-värde för IT-Bubblan.  
  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Konstant 0,732872093 0,079427496 9,226931843 2,50661E-07 
Sofistikerade 6,21688E-07 2,03619E-07 3,053188258 0,008595245 
Mindre sofistikerade 2,07995E-06 5,47644E-07 3,797989407 0,001958569 
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4.1.3 Kombination av ägarandelar och nettotransaktioner 
I figur 8 ges stöd för ökningen av ägarandelar genom ökning av nettotransaktioner, vilket 
tillsammans med skiftet i ägarandelar mellan grupperna indikerade att den sofistikerade gruppen 
var mer drivandet i den initiala uppgångsfasen av IT-Bubblan. Den mindre sofistikerade gruppen 
minskade sina ägarandelar (figur 9), genom minskade nettotransaktioner. Nettotransaktionerna 
uppnådde dock inte någon negativ notering, vilket tydligare skulle indikerat på en 
nettoförsäljning, förutom detta återspeglades inte sambandet mellan nettotransaktioner och 
ägarandelar lika tydligt för den mindre sofistikerade gruppen. Det viktiga var dock att relationen 
mellan gruppernas asymmetriska beteendemönster i ägarandelar observerades. 
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Figur 8: Visar den sofistikerade gruppens samband 
mellan transaktioner (miljoner kronor) och 
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Figur 9: Visar den mindre sofistikerade gruppens 
samband mellan transaktioner och ägarandelar 
(miljoner kronor) och ägarandelar (procent).  
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4.1.4 Finanskrisen 2008 (Ägarandelar) 
Före indexeringen av ägarandelarna till 100 uppgick den sofistikerade gruppens andel till 56,4 
procent och den mindre sofistikerade gruppens andel till 15,6 procent av aktiemarknaden, under 
detta observationsintervall. 
  
I figur 10 går det att observera mellan 2006K4 och 2007K2 steg OMXSPI med 10 indexenheter. 
Därefter påbörjade indexet en nedåtgående trend, då det föll med 56,1 indexenheter under 
perioden mellan 2006K4 och 2009K1. Under slutskedet av observationsintervallet mellan 
2009K1 och 2010 K1 ökade OMXSPI med 33,2 indexenheter.  
  
Den sofistikerade gruppens ägarandel ökade med 2,3 indexenheter mellan 2006K4 och 2008K1, 
därefter ökade ägarandelen ytterligare med 2,9 indexenheter (2008K2). Mellan 2008K2 och 
2009K2 hade den sofistikerade gruppens innehav minskat med 8,9 indexenheter. I 
observationsintervallets avslutande rörelse (2009K2 - 2010K1) observerades en ökning av 
ägarandelen för den sofistikerade gruppen med 8,1 indexenheter.  
  
I början av observationsintervallet (2006K4-2007K2) minskade den mindre sofistikerade 
gruppens ägarandel med 5,8 indexenheter. Därefter ökades ägarandelen med 3,3 indexenheter 
(2007K3). Perioden 2007K3 till 2008K3 minskade den mindre sofistikerade gruppen sin 
ägarandel med 7,7 indexenheter, 2008K3 till 2009K1 skedde det en ökning med hela 33,2 
indexenheter. Vid observationsintervallets slutskede inledde den mindre sofistikerade gruppen en 
avtagande trend gällande sin ägarandel, där ägarandelen minskade med 18,62 indexenheter. 
 
Figur 10: illustrerar perioden mellan 2006K4 till 2010K1.  

 
 
Under IT-Bubblan observerades en tydligt negativ korrelation i beteendemönster mellan 
grupperna, detta gällde även för finanskrisen 2008 vilket återges i tabell 5. Även här tolkades 
detta samband som kapitalförskjutning mellan grupperna. 
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Tabell 5: Korrelationsmatrisen för finanskrisen 
  Sofistikerad Mindre sofistikerad OMXSPI (indexerat för period) 
Sofistikerad 1   
Mindre sofistikerad -0,92462968 1  
OMXSPI 0,344102264 -0,549922085 1 

 

4.1.5 Finanskrisen 2008 (Transaktioner) 
Från figur 11 går det observera att -197 520 miljoner kronor inleder notering från 2006K4 för 
nettotransaktioner. Sammanlagt blev det ytterligare fyra negativa noteringar utöver den 
inledande rörelsen, i punkterna 2007K2, 2008K2, 2009K2 samt 2009K4, med -252 378 miljoner 
kronor, -270 143 miljoner kronor, -964 388 miljoner kronor, respektive -202 624 miljoner kronor 
i nettotransaktioner. Under 2007K1 uppmättes observations intervallets toppnotering på 1 296 
374 miljoner kronor.  
  
Under observationsintervallet för den mindre sofistikerade gruppen skedde inga negativa 
nettotransaktioner. Istället observerades en negativ trend som når sin botten 2008K2 med 12 654 
miljoner kronor, varvid trenden sedan skiftar till positiv riktning. 
 
Figur 11: Visar hur transaktioner (miljoner kronor) såg ut mellan den sofistikerade och mindre sofistikerade gruppen 
i relation med OMXSPI (2006K-2010K1). 

 
 
Utifrån korrelationsmatrisen (tabell 6) hade den sofistikerade och mindre sofistikerade gruppen 
en korrelation på 0,07 vilket innebär att det inte fanns samband mellan grupperna. 
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Tabell 6: Korrelationsmatris för Finanskrisen 2007-2008.     
  Sofistikerade Mindre sofistikerade OMXSPI (indexerat för period) 
Sofistikerade  1   
Mindre sofistikerade 0,074051233 1  
OMXSPI (indexerat för period) 0,260106612 0,519699617 1 

 
Det gick ej att observera en signifikans gällande de sofistikerade och mindre sofistikerade 
gruppernas påverkan på OMXSPI. Enligt tabell 7 hade den mindre sofistikerad gruppen större 
påverkan än den sofistikerade gruppen. R-kvadrat 0,32, n=14, vilket bedömdes som svagt. 
 
Tabell 7: Presenterar p-värdet under observationsintervallet.   
  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Konstant 0,614795473 0,105737141 5,814375803 0,000116807 
Sofistikerade 6,85599E-08 7,67342E-08 0,893473317 0,390732723 
Mindre sofistikerade 1,18076E-06 5,85254E-07 2,017524998 0,06870759 

 

4.1.6 Kombination av ägarandelar och nettotransaktioner 
I figur 12 observeras samrörelse i nettotransaktioner och ägarandel för den sofistikerade gruppen, 
med andra ord ökade nettotransaktioner samtidigt som ägarandelen ökade och vise versa. 
Avvikelser observeras dock under 6 och 7 ökade ägarandelarna, medan nettotransaktionerna 
minskades och till och med blev negativa. Av figur 13 framgår den mindre sofistikerade 
gruppens samband mellan ägarandelen och nettotransaktioner som minimalt. 
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Figur 12: Illustrerar hur ägarandelen (procent) och 
transaktionerna (miljoner kronor) för den 
sofistikerade gruppen ser ut på samma diagram. 

Figur 13: Illustrerar hur ägarandelen 
(procent) och transaktionerna (miljoner 
kronor) för den mindre sofistikerad 
gruppen ser ut på samma diagram. 
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4.1.7 Uttömningen 2015 (Ägarandelar) 
Före indexeringen av ägarandelarna (och OMXSPI) till 100 uppgick den sofistikerade gruppens 
andel till 59 procent och den mindre sofistikerade gruppens andel till 16 procent, av 
aktiemarknaden och under detta observationsintervall. 
 
I figur 14 går det att observera OMXSPI påbörjade observationsintervallet med en ökning på 
14,5 indexenheter (2015K1). Därefter blev det en nedåtgående trend där indexet sjönk med 14,2 
enheter vid tidpunkten 2015K3. Tiden från 2015K3 till 2015K4 ökade OMXSPI med 6,2 
indexenheter, men kort därefter sjönk indexet återigen med 7,2 enheter. Vid slutet av 
observationsintervallet hade OMXSPI vänt till en uppåtgående trend med en ökning på 9,9 
indexenheter. 
  
Den sofistikerade gruppen ökade sina ägarandelar med 0,9 indexenheter under tidsperioden 
2014K4 – 2015K1. Därefter minskade ägarandelen med 3,9 indexenheter framtill 2016K. Den 
avslutande rörelsen under observationsintervallet var en ökning med 2,16 indexenheter. Under 
tidsperioden från 2014K4 till 2015K1 reducerade den mindre sofistikerade gruppen sina 
ägarandelar med 4,2 indexenheter. Därefter skedde en tydlig ökning framtill 2016K2 med hela 
14,6 indexenheter.  
  
Strax före toppnoteringen av OMXSPI i observationsintervallet, minskade de mindre 
sofistikerade aktörerna sina innehav samtidigt som de sofistikerade aktörerna ökade sina 
ägarandelar, detta har tidigare även observerats beträffande IT-Bubblan och finanskrisen. 
 
Figur 14: Visar hur ägarandelar förändras i indexenheter mellan 2014K4-2015K1. 

 
 
I tabell 8 framgår det att det finns likheter med tidigare observationer under IT-Bubblan och 
finanskrisen 2008, även här har en signifikant negativ korrelation. 
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Tabell 8: Korrelationsmatrisen mellan ägarandelarna samt OMXSPI.  
  Sofistikerade Mindre sofistikerade  OMXSPI (indexerad för perioden) 
Sofistikerade 1   
Mindre 
sofistikerade 

-0,82695 1  

OMXSPI 0,452191 -0,40469 1 

 

4.1.8 Uttömningen 2015 (Transaktioner) 
Den sofistikerade gruppens nettotransaktioner noterades negativt under större delen av 
observationsintervallet. På 2015K1, 2016K1 (toppnotering) samt 2016K3 hade gruppen positiva 
noteringar, i kronor handlade det om 790 226 miljoner kronor, 933 070 miljoner kronor, samt 
177 607 miljoner kronor. Se figur 15. 
 
Den mindre sofistikerade gruppens nettotransaktioner noterades positivt under större delen av 
observationsintervallet. Under perioden från 2014K4 till 2015K2 minskade dock 
nettotransaktionerna från 325 144 miljoner kronor till 146 890 miljoner kronor. Därefter ökade 
nettotransaktionerna till 243 865 miljoner kr. Under tiden 2015K4 till 2016K3 sjönk 
nettotransaktionerna från 243 685 miljoner kronor till 211 774 miljoner kronor. Se figur 15. 
 
Figur 15: Illustrerar hur transaktionerna (miljoner kronor) ser ut, för de sofistikerade och den mindre sofistikerade 
gruppen. 
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Korrelationen för nettotransaktionerna mellan den sofistikerade och den mindre sofistikerade 
gruppen var inte tillräckligt hög för att tolkas som signifikant (tabell 9). 
 
Tabell 9: Korrelationsmatris för Uttömningen 2015. 
  Sofistikerade Mindre Sofistikerade OMXSPI (indexerat för 

period) 
Sofistikerade 1   

Mindre Sofistikerade -0,609465347 1  
OMXSPI (indexerat för period) 0,223965947 -0,385364876 1 

 
I tabell 10 kunde inte någon enskilt drivande aktör urskiljas. Vidare tolkas R-kvadrat 0,14, n=8 
som irrelevant.  
 
Tabell 10: P-värde observationsintervallet Uttömning 2015.  
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 1,119159634 0,092234 12,13395957 6,72E-05 
Sofistikerade -1,01012E-09 3,03E-08 -0,033321297 0,974708 
Mindre Sofistikerade -3,52138E-07 4,63E-07 -0,760740167 0,481128 

 

4.1.9 Kombination av ägarandelar och nettotransaktioner 
Ett mönster som observerades under tidigare observationsintervall var den inkonsekventa 
relationen mellan nettotransaktioner och ägarandelsförändring för den mindre sofistikerade 
gruppen. Här kan det finnas flera tänkbara orsaker, bland annat kan en rimlig förklaring vara att 
ägarandelarna gick upp i värde för att aktiemarknaden steg. En annan orsak till detta kunde vara 
validiteten i studiens indata. Motsatt förhållande jämfört med tidigare observationsintervall 
uppmärksammades dock i detta observationsintervall beträffande sambandet mellan ägarandel 
och transaktioner även hos den mindre sofistikerade gruppen. Se figur 16. 
  
I figur 17 går det att observera stöd för sambandet mellan ägarandel och transaktioner för den 
sofistikerade gruppen, genom att större delen av förändringarna i ägarandelen konvergerar med 
förändringar i nettotransaktioner.  
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4.1.10 Sammanfattning av analys – kvantitativ del. 
Ett återkommande mönster i samtliga observationsintervall som presenterades ovan förekom, 
nämligen att den mindre sofistikerade gruppen minskade sina innehav strax före toppnoteringen i 
varje observationsintervall och sedan successivt ökade sina ägarandelar innan botten. Efter att 
botten inträffat minskade de sina andelar igen. Spegelvänt gällde detta även för den sofistikerade 
gruppen. Det tolkades som att den sofistikerade gruppen var mer drivande i topp-formationen, 
något som återgavs genom både i grafiska analyser och korrelationsanalyser. 
  
Under studien lades främst fokus på de grafiska observationerna, vilket i vissa fall kunde 
medföra en viss tvetydighet. Den sofistikerade gruppens synkronisering mellan transaktioner och 
ägarandel sammanföll tydligt, medan relationen hos den mindre sofistikerade gruppen var mer 
oklar, eftersom ägarandel för den mindre sofistikerade gruppen varit förhållandevis linjär. 
Tolkningen gjordes dock att det förekom antydan till observerbara trender även i dessa 
observationer.  
  
Tolkningen gjordes att det skedde en ökad intensitet och synkronisering på börsen i takt med att 
den sofistikerade gruppen tog mer dominans, eftersom heterogeniteten minskade i och med att 
den mindre sofistikerade gruppen minskade sin influens på marknaden genom minskade 
ägarandelar.  
  
I figurerna nedan (18,19 och 20) förtydligas dessa återkommande mönster överskådligt. 
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Figur 16: Jämförelse mellan ägarandelen (procent) 
och transaktioner (miljoner kronor) med den mindre 
sofistikerade gruppen. 
 

Figur 17: Jämförelse mellan ägarandelen och 
transaktioner med den sofistikerade gruppen. 
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4.1.10.1 Mönster Observation 
 
Figur 18: Upprepande mönster på A och B 

 
 
Figur 19: Upprepande mönster på A och B med dem övriga observationsintervaller. 

 
Figur 20: Upprepande mönster på A och B (Uttömningen 2015) 
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4.2 Analys & Resultat -Kvalitativa metoder 

4.2.1 Intervjuer med mindre sofistikerade aktörer 
4.2.1.1 Respondent 1 
Respondent 1 skrev vid intervjutillfället uppsats på kandidatnivå inom redovisning och revision.  
Respondenten kände till de finansiella begreppen som användes i studien, vidare informerades 
respondenten om definitionen för den sofistikerade respektive den mindre sofistikerade gruppen. 
Respondenten uppskattade sin egen erfarenhet och kunskap om aktiemarknaden som låg och 
använde sig mest av sparkonton. Respondenten nöjde sig med omkring 2 procent i 
avkastningskrav och medgav att detta var lågt i förhållande till vad man hade möjlighet att 
erhålla. Anledningen var, enligt respondenten själv, ovilja att ta risker. Gällande de sofistikerade 
aktörernas avkastningskrav antog respondenten att det var omkring 25 procent och synen som 
sofistikerade aktörer hade på de mindre sofistikerades avkastningskrav låg på indexnivå som 
Emma bedömde vara 8-12 procent. 

4.2.1.2 Respondent 2 
Studerade vid intervjutillfället ekonomi och skrev uppsats inom organisation. Respondenten 
uppgav att den generellt hade dålig koll, men var bekant med uttrycken som studien använde sig 
av. Vad gällde den egna avkastningen nöjde respondenten sig med 10 procent. Huruvida detta 
var ett krav eller ett önskemål kunde ej urskiljas. Respondenten antog också att den sofistikerade 
gruppen krävde en lägre avkastning eftersom dessa rimligen borde ha mer kapital att arbeta med. 
Vidare framfördes antagandet att den sofistikerade gruppen antog att den mindre sofistikerade 
gruppen hade ett högre avkastningskrav både än de själva, men också högre än vad den mindre 
sofistikerade gruppen de facto hade. 

4.2.1.3 Respondent 3 
Respondent 3 skrev vid intervjutillfället kandidatuppsats med inriktning på redovisning och 
revision vid Södertörns Högskola. Respondenten var bekant med begreppen som användes i 
studien och hade själv en del kunskap om och erfarenhet av aktiemarknaden. Respondenten 
investerade mindre summor i fonder och aktier. För egen räkning nöjde respondenten sig med en 
avkastning på 10-12 procent per år, vilket av respondenten bedömdes som en rimlig avkastning 
motsvarande en aktieindexfond. Den sofistikerade gruppen bedömdes enligt respondenten kräva 
minimum 15 procent per år. Respondenten antog också att den sofistikerade gruppen bedömde 
att den mindre sofistikerade gruppen krävde lägre avkastning, omkring 10 procent. 

4.2.1.4 Respondent 4 
Studerade vid intervjutillfället ekonomi med inriktning redovisning och revision.  
Respondenten uppgav att den saknade kunskap och erfarenhet gällande aktiemarknaden, däremot 
bekräftade begrepp och definitionsram som användes i studien. Respondenten bedömde 
investeringar som ett löpande månadssparande med indexfonder, med avkastningskrav på 15 
procent. Respondenten uppskattade att den sofistikerade gruppens avkastningskrav till 25 
procent, samtidigt som respondenten antog att den sofistikerade gruppen hade lägre krav än den 
mindre sofistikerade investerare omkring 10 procent. Det var alltså lägre än vad respondenten 
själv förväntade sig att erhålla och lägre än vad sofistikerade själva vill ha. 
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4.2.1.5 Respondent 5 & Respondent 6 
Intervjuerna genomfördes under samma tillfälle, huruvida detta påverkade svaren är oklart. 
Respondent 5 tillsammans med Respondent 6 skrev vid intervjutillfället uppsats i finansiell 
ekonomi med inriktning på kapitalanskaffning.  
Respondent 5 var väl orienterad kring de finansiella begrepp som studien behandlar och 
upplystes om definitionen av den sofistikerade gruppen respektive den mindre sofistikerade 
gruppen. Respondenten hade till viss del varit aktiv inom fondsparande och det bedömdes att 
respondenten hade tillräcklig kunskap för att det skulle bidra med svar på studiens 
frågeställningar. Respondent 5 förväntade sig en avkastning på cirka 8 procent, vidare förklarade 
respondenten hur detta skulle uppnås, genom indexfonder och räntesparande. Respondent 5 var 
noga med att informera om vikten av att sprida risker. Vad gällde den sofistikerade gruppens 
avkastningskrav inleddes en längre diskussion eftersom respondenten behövde information om 
den exakta definitionen som användes i studien. Respondent 5 ombads att intuitivt och spontant 
forma ett antagande om den sofistikerade gruppens avkastningskrav utifrån studiens 
definitionsram, till slut kom svaret 10 procent. Således några procent mer än den egna 
avkastningen. Respondenten antog vidare att den sofistikerade gruppen bedömde att den mindre 
sofistikerade gruppens avkastningskrav låg på 30 procent. En del resonemang fördes också kring 
att sofistikerade aktörer kunde klara sig med mindre avkastning eftersom de rimligen borde ha 
mer kapital. 
  
Respondent 6 har investerat i såväl aktier som fonder och uppger även att den tagit risker. 
Respondenten ansåg sig vara nöjd med cirka 20 procent i avkastning. Den sofistikerade gruppen 
antogs ha en högre avkastning om cirka 30 procent, medan sofistikerade antog att den mindre 
sofistikerade gruppen krävde 20 procent. 

4.2.1.6 Respondent 7 
Skrev uppsats inom redovisning på C-nivå och sparade en del i fonder vid intervjutillfället. 
Respondenten bedömde sig själv som mindre sofistikerad, med motiveringen att respondenten 
inte var intresserad av att aktivt analysera marknaden och individuella aktier. Respondenten hade 
ett avkastningskrav på 5 procent, bedömde dock själv att det var lägre än vad man egentligen 
borde förvänta sig. Avkastningskravet för den sofistikerade gruppen bedömdes enligt 
respondenten ligga på omkring 20 procent, medan de sofistikerades syn på den mindre 
sofistikerade gruppens avkastningskrav antogs ligga kring index (enligt respondenten cirka 10 
procent). 

4.2.1.7 Respondent 8  
Studerade vid intervjutillfället ekonomi med inriktning organisation och skrev uppsats på C-nivå. 
Respondenten var sedan tidigare bekant med begreppen som användes i studien, definitionerna 
för den sofistikerade gruppen och mindre sofistikerade gruppen förklarades för respondenten. 
Respondenten ansåg att 10 procent är något som borde kunna ses som rimligt. Sofistikerade 
gruppen antas ett högre avkastningskrav än den mindre sofistikerade gruppen, det uppskattades 
till 15 procent av respondenten. Däremot trodde respondenten att mindre sofistikerade och 
sofistikerade grupperna delade avkastningskravet på 15 procent utifrån den sofistikerade 
gruppens ögon. Någon motivering för detta klargjordes ej. En del av svaret var att respondenten 
enligt sig själv hade otillräcklig kunskap om branschen och gissade sig fram. 
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4.2.1.8 Respondent 8 
Skrev vid intervjutillfället en c-uppsats inom redovisning och revision. Warren Buffet användes 
för att representera en sofistikerad investerare, vilket förtydligade definitionen av den 
sofistikerade gruppen för respondenten. Respondenten sade sig inte inneha kunskap om Buffets 
specifika avkastningskrav, men höll med om att Buffet var en adekvat representant för den 
sofistikerade gruppen. Respondenten var medveten om begreppet avkastningskrav, dock 
förtydligade respondenten att den hade bristande kunskaper inom investeringsämnet, vilket 
resulterade i regelbundet sparande i exempelvis indexfonder och ett avkastningskrav som 
uppskattades till omkring 10 procent. Den sofistikerade gruppen antogs använda ett högre 
avkastningskrav, uppemot 20 procent och den sofistikerade gruppens antaganden om den mindre 
sofistikerade investerare uppskattades till 15 procent. 

4.2.2 Intervjuer med Sofistikerade aktörer 

4.2.2.1 Respondent 1 
Arbetar för närvarande som chefsjurist och är delägare i det företag som respondenten arbetar på. 
Respondenten har arbetat med investeringar på aktiemarknaden, och investerar även en del 
kapital som affärsängel. Respondentens avkastningskrav på sina egna investeringar låg omkring 
20–50 procent. Respondenten antog att den mindre sofistikerade gruppen hade lägre 
avkastningskrav på omkring 5–10 procent, eftersom ”de kör väl mer indexfonder”. 
Respondenten trodde även att den mindre sofistikerade gruppen antog att respondenten själv 
hade högre avkastning, det vill säga omkring 25 procent. När det gällde börsnoterade aktier var 
det, enligt respondenten viktigt att känna igen mönster på människors beteenden och om det 
råder oro eller övertro på marknaden. Respondenten berättade att strategin som respondenten 
använder sig av primärt styrdes av utdelning och spekulativ tillväxt kontra priset. Att följa 
ledningens kompetens och bolagets samarbeten var dock det viktigaste enligt respondenten. 
Respondenten brukar undvika att investera i aktier som redan bedömdes som övervärderade, då 
respondenten ansåg att det redan var för sent att köpa dessa aktier. Respondenten fokuserade 
främst på sin egen strategi och tog sällan in andra strategiska tips. 

4.2.2.2 Respondent 2 
Respondenten arbetar med ekonomisk planering och projektering av investeringar vid 
markförädling på ett företag i miljardstorleken. Respondenten krävde minimum 10 procent 
avkastning om det gällde noterade börsaktier. Respondenten framhöll samtidigt noga att 
investeringar med endast 10 procent avkastning sällan var intressant. Respondenten tillämpade 
mycket enkla metoder vid investeringar som snarare behandlade så kallad Payback tid5 än 
avkastningskrav. Angående avkastningskravet på den mindre sofistikerade gruppen antog 
respondenten att det låg på indexnivå, omkring 10 procent per år. Respondenten svarade också 
på frågan om respondenten funderar på hur andra investerade, som respondenten svarade “nej 
inte alls vad gäller den stora massan”. Däremot tar respondenten gärna del av insiderinformation 
och andra analytikers rekommendationer. 
 
 

                                                
5 Tiden det tar att få tillbaka sitt investerade kapital 



 

34 
 

4.2.2.3 Respondent 3  
Respondenten har 25 års erfarenhet och karriär som ekonomichef på tre svenska börsbolag. 
Respondenten investerade aktivt på Stockholmsbörsen, och följde framförallt fundamentala 
strategier. För sin egen räkning nöjde sig respondenten med 6 procent avkastning. Den mindre 
sofistikerade gruppen bedömde respondenten som att dessa har ett lägre krav på avkastningen. 
Samtidigt antog respondenten att de uppfattade att respondenten hade en högre avkastning. 
Respondenten använde sig inte alls av spelteorier, utan fokuserade främst på årsredovisningar 
och utdelningspolitik. Det var vidare helt oväsentligt för respondenten vad andra tyckte utan 
fokuserade på sin egen strategi. 

4.2.2.4 Respondent 4 
Respondenten jobbar för tillfället som hantverkare med målet att sluta med det inom 5-10 år och 
enbart försörja sig på sin aktiehandel. Respondenten investerar i mindre börsnoterade bolag och 
bolag som ska börsnoteras genom mikroanalyser, bolagens avtal och orderingång, samt 
detaljgranskar bolagets ledning. Respondenten berättade att respondentens marknadsanalys 
brukar göras genom att läsa kommentarer på sociala medier och övrigt inom internet, främst 
verifiera källor och påståenden på sociala medier och övriga internet. Mer långsiktiga 
investeringar (5-10 år) skedde på basis av fundamentala analyser i mer “kvalitativa bolag”.  Som 
en mer kortsiktig strategi observerades social information och likhet med Greater Fool spelteori 
för att upptäcka överoptimism på aktiemarknaden som frambringades av media. Detta användes 
dock främst vid vinsthemtagning, framförallt när det gällde kortsiktig övertro på marknaden. 
Respondenten påpekade också att det inte är så ofta som respondenten letar 
investeringsmöjligheter, utan låter möjligheten komma till respondenten. På de frågor som 
ställdes till övriga respondenter, svarade respondenten att avkastningskravet ligger omkring 100–
500 procent på 3-5 års horisont. Angående hur andras avkastningskrav såg ut, antog 
respondenten att den mindre sofistikerade gruppen borde ligga omkring aktieindex och 
räntesparande, alltså 5-10 procent. Om hur andra såg respondentens avkastningskrav tror 
respondenten att det låg runt indexets avkastning och i en kombination av ränteavkastning kring 
5–10 procent. 

4.2.3 Mindre sofistikerade respondenter 
Frågan om det egna avkastningskravet gav ett medelvärde inom gruppen på 10 procent, 
standardavvikelse på 5 procent. Respondenternas svar på antagandet om den sofistikerade 
gruppens avkastningskrav gav ett medelvärde på 18 procent med standardavvikelse på 7 procent. 
Synen på hur den sofistikederade gruppen bedömde respondentens avkastningskrav, gav ett 
medelvärde 15 procent samt standardavvikelse på 6 procent. Sju av de nio intervjuade 
respondenter följde ett tydligt mönster. En respondent avvek från mönstret, vilket var på fråga 
nummer tre, medan den sista respondenten avvek helt från mönstret genom att respondenten 
svarade omvänt till skillnad från de resterande respondenterna på samtliga frågor. Anledningen 
till avvikelsen var att den sofistikerade gruppen borde ha en mer realistisk bild av 
avkastningskravet, enligt denna respondents eget antagande. 

4.2.4 Sofistikerade respondenter 
Sofistikerade respondentens avkastningskrav avvek betydligt från den mindre sofistikerade 
gruppen. Mönstret som kunde utläsas i studiens sammanställning av intervjuerna för de 
sofistikerade respondenterna var att svaren på fråga 1) mellan 6 procent-50 procent, fråga 2 och 
3) 10 procent, alternativt formulerades svaret på dessa frågor som “lägre än den sofistikerade”.  
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4.2.5 Sammanfattning av analys - kvalitativa delen 
Med hänsyn till intervjuinsamlingens ringa omfång gjordes bedömningen att avstå från 
invecklade statistiska analysmetoder. Istället lades fokusen på att sammanställa likheter och 
skillnader mellan grupperna. Den sofistikerade gruppen tenderade att svara snabbare på frågan 
om sitt egna avkastningskrav än den mindre sofistikerade gruppen. Vidare skiljde sig det egna 
avkastningskravet mellan grupperna och majoriteten av de sofistikerade respondenterna hade ett 
högre avkastningskrav. Fortsättningsvis förhöll det sig så att den sofistikerade gruppen antog att 
mindre sofistikerade hade ett lägre avkastningskrav än de själva. Denna observation gällde även 
spegelvänt mellan den mindre sofistikerade gruppen och sofistikerade gruppen, något som 
rimligen kan kopplas till den sofistikerade gruppens större erfarenhet och kunskap, alternativt att 
mindre sofistikerade gruppen ännu ej anammat en formell investeringsstrategi. 
 

4.3 Analys av kvantitativa och kvalitativa resultat 
Till att börja med observerades att den sofistikerade gruppens ökade sina ägarandelar i börsens 
topp-formationerna under samtliga observationsintervall. Detta kunde tolkas som att den 
sofistikerade gruppen befann sig kvar på marknaden längre i väntan på att uppnå ett högre 
avkastningskrav, vilket kunde stödjas genom information som hämtades från den kvalitativa 
delen, där sofistikerade gruppen hade ett högre avkastningskrav. Den mindre sofistikerade 
gruppen minskade istället sina ägarandelar, vilket kunde tolkas som att den mindre sofistikerade 
gruppen uppnått sitt avkastningskrav tidigare, även detta kunde ges stöd genom informationen i 
den kvalitativa delen, eftersom den mindre sofistikerade gruppen hade ett lägre avkastningskrav 
än den sofistikerade gruppen. I slutändan kunde också konstateras att gruppernas asymmetriska 
beteendemönster, både i avkastningskravet (observerat på individuell nivå) och genom 
korrelationer (observerat på aggregerad nivå). 
  
Det gick inte att fastställa att den sofistikerade gruppen eller den mindre sofistikerade gruppen 
använde sig av Greater Fool Theory (Conclon, 2012) i en betydande utsträckning, eftersom 
denna teori bedömdes som en irrationell strategi på aktiemarknaden, blev det således också svårt 
att hävda att grupperna agerade irrationellt på marknaden. Därför är det också svårt att finna stöd 
för Antonio Doblas-Madrid Robust model of Bubbles with Multidimensional (Doblas, 2012), 
påstående att uppkomsten av en bubbla grundas i irrationella beteenden bland grupperna som 
fanns på aktiemarknaden.  
  
Det tolkades istället som att den sofistikerade gruppen drev på topp-formationerna genom högre 
avkastningskrav och att gruppens agerande var rationellt, något som härleddes utifrån de 
intervjuer som genomfördes, detta resonemang fördes vidare till att topparna då var ett resultat 
av ett rationellt beteende, och marknadens beteende under topparna inte skulle vara irrationella 
något som också resoneras kring i Of bulls and bubbles av Jenkins Holman (2000). 
  
Ett alternativt synsätt gällande avvikelser mellan grupperna i relation till varandra, kunde tolkas 
som press på aktiemarknaden eftersom det utifrån Nash jämvikt (Nash, 1950) och det spelläget 
som den teorin utgick ifrån, skulle tyda på att jämvikten på marknaden bröts, vilket vidare ledde 
till två olika strategier som nu försökte spela ut varandra på aktiemarknaden, varpå en ny jämvikt 
eftersöktes, som i slutändan resulterade i att båda grupperna sålde av sina tillgångar och orsakade 
bubblornas nedgång. 
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Gällande konceptet av Keynes Beauty contest (Keynes, 1936) och formaliseringen av detta 
genom Hervé Moulin (Moulin, 1986). Observerades att båda respondentgrupperna hade en 
förmåga att uppfatta varandras agerande, genom att de uppskattade motpartens avkastningskrav. 
Det tolkades som att majoriteten av den sofistikerade gruppen antog att den mindre sofistikerade 
gruppen hade lägre avkastningskrav medan mindre sofistikerade gruppen antog att de 
sofistikerade hade högre avkastningskrav. 
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5. Slutsats 
“Vad särskiljer den sofistikerade gruppens respektive mindre sofistikerade gruppens beteende på 
aktiemarknaden?” 
  

1. Större delen av den sofistikerade gruppen respondenter i studien hade ett högre 
avkastningskrav än större delen av den mindre sofistikerade gruppen respondenter. 

2. Samtliga respondenter hade en uppfattning om den andra gruppen på marknaden. 
a. Mindre sofistikerade respondenter antog att den sofistikerade gruppen hade högre 

avkastningskrav än dem själva. 
b. Sofistikerade respondenter antog att den mindre sofistikerade gruppen hade lägre 

avkastningskrav än dem själva. 
3. Erfarenhet och kunskap tycks driva avkastningskravet. Något överhängande irrationellt 

beteende kunde inte observeras bland respondenterna i studien. 
  
“Vad händer med ägarfördelningen på aktiemarknaden mellan de sofistikerade respektive de 
mindre sofistikerade grupperna, vid irrationella marknadsvärderingar?” 
  

1. Inom observationsintervallen observerades ett tydligt asymmetriskt samband, där 
gruppernas beteendemönster tedde sig spegelvänt i relation till varandra. 

2. Den mindre sofistikerade gruppen ökade sina ägarandelar före en bubblas 
bottenformation och minskade ägarandelarna strax efter att botten nåddes. 

3. I samtliga observationsintervall antogs att den sofistikerade gruppen drev på bubblan i 
topp-formationer, eftersom den sofistikerade gruppen ökade sina ägarandelar och den 
mindre sofistikerade gruppen minskade sina ägarandelar. 
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6. Diskussion & Självkritik 
Det som var intressant i studien var att det gick att observera, att den mindre sofistikerade 
gruppens ägarandel som mer volatil i rörelser till skillnad från den sofistikerade gruppens. Detta 
skulle kunna tolkas som att den sofistikerade gruppen var mer kontrollerad vid situationerna som 
uppstod under dessa tre observationsintervallen, medan dem mindre sofistikerade gruppen då 
skulle ha mindre kontroll, eventuellt genom påverkan från medierna. Däremot framgår inte det i 
studien och det är en spekulation. 
 
I inledningen på denna studie nämndes flera tidningsartiklar om varningar och negativa påverkan 
på aktiemarknaden vid valet i USA och Storbritannien utträde ur EU. När dessa händelser väl 
inträffade började börserna runt om världen sjunka, men återhämtade sig snabbt, för att vidare 
öka mot nya rekordnivåer. Orsakerna till dessa företeelser skulle kunna vara att beteenden på 
aktiemarknaden blir mindre påverkad av omvärldsfaktorer, såsom politik och oroligheter i 
världen, eller är dagens samhälle så överöst av information att omvärldsfaktorer som tidigare 
hade triggat större rörelser inte träder fram i informationsstormen.  

6.1 Förslag på vidare studier 
• Som studien presenterar i inledningen om medias uppmärksamhet under bubblorna skulle 

det vara intressant att studera hur mycket media påverkade aktiemarknaden under dessa 
bubblor, gärna genom en kombination av ämnena journalistik och ekonomi. 

• Studera riskpreferens mellan sofistikerade och mindre sofistikerade grupper på 
aktiemarknaden på individnivå med hjälp av teorier från exempelvis Daniel Kahneman.  

• Identifiera en metod för att mer noggrant kunna dela upp aktörer på aktiemarknaden, 
storleken på köpvolym skulle kunna vara ett sätt att genomföra detta på. 

• Djupare analysera hur information om andra aktörers preferenser undermedvetet 
implementeras i den egna strategin. Ett förslag är att konstruera ett test utifrån SEP 
(Sequential Evaluative Priming) eller IAT (Implicit Association Test) då dessa tester ofta 
används i kognitionspsykologin för att mäta undermedvetna fördomar. 

7. Slutord 
Att vara opartisk och objektiv är inte alltid en enkel uppgift, självklart har även vi dessa brister, 
med det sagt var vårt mål att vara öppna med vår tolkning och förmedla vårt synsätt och 
alternativa infallsvinklar på hur aktiemarknaden kunde tänkas fungera. Vi försökte själva belysa 
de brister som vi var medvetna om och de alternativa tolkningar som låg inom kontexten för 
studiens område. Självklart fanns det ytterligare exogena förklaringar. Hade möjligheten funnits 
skulle vi definitivt intervjuat fler respondenter och även gjort mer avancerade statistiska analyser 
av intervjuerna, gärna även kombinera dessa med analyser från Statistiska centralbyråns data och 
statistiska analyser.  En mer detaljerad analys av förhållandet mellan transaktioner och 
ägarandelar hade kunnat stärka studiens trovärdighet. Något som vi under studiens gång också 
upptäckte var att vi till viss del kan ha skapat en självuppfyllande profetia genom vårt subjektiva 
urval och vår definitionsram. Med andra ord kanske det inte är så ovanligt att erfarna och mer 
kunniga aktörer på aktiemarknader har ett högre avkastningskrav än mindre erfarnare och 
kunniga.  
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