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Sammanfattning 

 

Titel: Aktiemarknadspsykologi – En studie om hur psykologiska faktorer 

påverkar aktieägare. 

Författare:  Zeljka Baric & Selma Trnovac 

Handledare:  Maria Smolander 

Problem: Det har funnits många diskussioner kring traditionella finansiella teorier vad 

gäller den effektiva marknaden och investerares rationalitet. Den effektiva 

marknadshypotesen talar för att marknaden är effektiv och att aktiepriserna 

återspeglar all tillgänglig information, vilket resulterar i att det inte är möjligt att 

göra bra investeringar. Behavioral finance anser däremot att marknaden 

påverkas av beteenderelaterade aspekter och därför inte är effektiv. Vad är det 

egentligen som ligger till grund för aktieägares investeringsbeslut? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att, ur ett aktiemarknadsperspektiv, undersöka de 

psykologiska faktorerna bakom investeringsbeslut. Vidare ämnar studien 

undersöka vad för typ av information som påverkar aktieägare vid köp- och 

säljbeslut. 

Metod: I vår studie valde vi att använda oss av en metodtriangulering vilket innebär att 

både en kvantitativ och kvalitativ ansats har tillämpats i studien. 

Undersökningarna som genomförts har varit i form av en enkät samt intervjuer.  

Resultat: Slutsatsen som kunde dras utifrån undersökningarna var att aktieägare, till en 

viss del, påverkas av olika psykologiska faktorer inför sina investeringsbeslut.  

 

Nyckelord: Den effektiva marknadshypotesen, Behavioral finance, rationalitet, information 
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Abstract 

 

Title: Behavioral finance - A study of how psychological factors 

influence shareholders. 

Writers:  Zeljka Baric & Selma Trnovac 

Supervisor:  Maria Smolander 

 

Problem: There have been many discussions about traditional financial theories regarding 

the efficient markets and investor rationality. The efficient market hypotheses 

believe that markets are efficient and that stock prices reflect all available 

information, which makes it impossible to make good investments. Behavioral 

finance, however, considers that the market is affected by behavioral aspects, 

and therefore isn’t effective. What exactly is the basis of shareholders' 

investment decisions? 

Purpose: The purpose of this paper is that, from an equity market perspective, examine 

the psychological factors underlying investment decisions. Furthermore, the 

study intends to examine what kind of information affects shareholders when 

buying and selling shares. 

Method: We chose to use both a quantitative and qualitative approach in our study. These 

approaches were made in form of a questionnaire and interviews. 

Findings: The conclusion we could draw from the survey was that shareholders, to some 

extent, are influenced by various psychological factors before making 

investment decisions.  

 

 

Key words:  The efficient market hypothesis, Behavioral finance, rationality, information 
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Definitionslista 

Investering  

 

Används ibland som en synonym för sparande, detta för att båda orden är motsatser till 

konsumtion. Istället för att konsumera sin resurs med en gång kan man istället spara den 

alternativt investera den för att använda den vid ett senare tillfälle.
1
 

 

Arbitrage 

 

När man utnyttjar obalanser mellan två eller fler marknader, det vill säga att man genom köp 

och försäljning av en tillgång drar nytta i skillnader i priset. Transaktionen innefattar inte ett 

negativt kassaflöde utan skapar i något läge ett positivt kassaflöde, det vill säga en riskfri 

vinst.
2
 

 

Flockbeteende 

 

Människor rör sig gärna i flock och följer i andras fotspår. När människan rör sig i riktning 

med flocken skapar det en säkerhet och trygghet. Rör man sig däremot utanför flocken ger det 

en känsla av otrygghet och skapar en oro inom oss.
3
 

 

Sinnesstämning 

 

Människor påverkas av faktorer som till exempel humör, väder, magkänsla, intuition med 

mera. Dessa faktorer kan både ha en positiv påverkan men även en negativ påverkan på oss 

människor.
4
 

 

Overconfidence 

 

Betyder att människan anser sig ha en övertro på sin förmåga/kunskap, man väljer att 

underskatta de risker som kan uppstå och överdriver sin kontrollförmåga.
5
 

                                                           
1
Bodie, Zvi, Kane, Alex. & Marcus, J. Alan. 2009, Investments, McGraw Hill. Sid 9. 

2
Bodie, Zvi, Kane, Alex. & Marcus, J. Alan. 2009, Investments, McGraw Hill. Sid 319.  

3
Shiller, Robert. & Pound, John. 1989, Survey Evidence on Diffusion of Interest and Information Among 

Investors, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 12. Sid 47 – 66 
4
Nofsinger. R. John. 2008. The psychology of investing. 4:eUppl. Person Prentice Hall, New Jersey Sid. 99. 
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”Mun till mun” potential 

 

Innebär att en individ för vidare till exempel information, tankar, rykten etcetera till andra 

individer, det skapas därmed en ström, vilket medför att människor reagerar genom att följa 

flocken.
6
 

 

Fundamental analys  

 

Är en grundläggande analys av till exempel en aktie, fond eller annat slags värdepapper. I en 

fundamental analys använder man sig av finansiella rapporter för att få en bild av bolaget.
7
 

 

Teknisk analys 

 

Baseras på hur marknaden har sett ut historiskt sätt, man försöker med hjälp av trender och 

förväntningar förutspå nästa steg på marknaden.
8
 

 

Rationalitet 

Rationella beslutinnebär att man inte baserar sina beslut på någonting, det finns ingen som 

helst faktor som påverkar de val vi gör i livet, inte ens våra känslor.
9
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
5
Odean, Terrance. 1998. Volume, Volability, Prica and Profit, When all traders are above average. The journal 

of finance.Vol LIII, NO 6. Sid 1887-1933 
6
Shiller, Robert. & Pound, John. 1989, Survey Evidence on Diffusion of Interest and Information 

AmongInvestors, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 12. Sid 47 – 66 
7
Bodie, Zvi, Kane, Alex. & Marcus, J. Alan.2009, Investments, McGraw Hill. Sid 350 

8
Bodie, Zvi, Kane, Alex. & Marcus, J. Alan. 2009, Investments, McGraw Hill.Sid 395 

9
 Ljunggren, Vincent. 2012. Behavioral finance – marknadens psykologi.  Aktiespararna.se 

(http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Behavioral-Finance---bli-medveten-om-

marknadens-psykologi/) 

http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Behavioral-Finance---bli-medveten-om-marknadens-psykologi/
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Behavioral-Finance---bli-medveten-om-marknadens-psykologi/
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1. Inledning 

Följande kapitel kommer att ge läsaren en kortfattad bild av forskningsområdet. Kapitlet tar 

upp bakgrunden, problemet och syftet i studien.  

1.2 Bakgrund 

“The human mind is so sophisticated and human emotions are so complex that the emotions 

of fear and greed do not adequately describe the psychology that affects people as they make 

investment decisions”
10

 

Historiskt sett har ekonomer förkastat tanken att psykologi kan vara en avgörande faktor för 

att man skall kunna fatta bra investeringsbeslut. Fundamenten inom traditionell investering 

och finansiering handlar om att utveckla verktyg och strategier för att genom dessa maximera 

den förväntade avkastningen. Trots detta anser en del forskare att investeringsbeslut påverkas 

mer av psykologiska faktorer än vad de gör av finansiella teorier.
11

 Detta beror på att oavsett 

hur många investeringsstrategier det finns där ute så är det alltid en människa som ligger 

bakom själva aktieaffären. 
12

 

 
Under de senaste tre decennierna har finansmarknaden utvecklats, orsaken till denna 

utveckling baseras på följande två antaganden; att människor kan fatta rationella beslut och att 

människor är objektiva i sina framtidsvisioner. Emellertid har psykologer länge känt till att 

dessa antaganden är felaktiga. Människor beter sig oftast irrationellt och gör förutsägbara 

misstag i sina prognoser. Traditionell finansiering påstår att människan ogillar att ta risker 

men att man kommer att göra det i de fall man anser belöningen vara tillfredsställande. Men 

tittar man på verkligheten så bryts dessa antaganden rutinmässigt av människans beteende. Ett 

exempel är att människan uppvisaren ovillighet till risker när de köper försäkring medan de 

uppvisar ett risksökande beteende när de köper lotter.
13

 

Under det senaste decenniet har bevisen för att psykologi och känslor påverkar 

investeringsbeslut blivit mer övertygande. Finansiella ekonomer inser nu att investerare kan 

vara irrationella och att deras dåliga investeringsbeslut kan påverka marknaden.
14

 De 

                                                           
10

Nofsinger. R, John. 2008. The psychology of investing. 2:aUppl. Person Prentice Hall, New Jersey. Sid 9. 
11

Ibid. Sid 2-3.  
12

Gyllenram, Carl-Gustav. 2001, Aktiemarknadenspsykologi, Prisma, Stockholm 
13

Nofsinger. R, John. 2008. The psychology of investing. 4:eUppl. Person Prentice Hall, New Jersey. Sid2-3. 
14

Ibid.Sid 2-3. 
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psykologiska faktorer som finns bakom en investering sammanfattas under begreppet 

Behavioral finance. Inom denna vetenskapsgren beskriver man hur traditionell finansiell teori 

bortser från en investerares icke rationella beteende.
15

 Det dröjde till början av 00-talet innan 

investmentbanker började arbeta mer ingående med psykologiska aspekter, vilket har lett till 

att Behavioral finance börjat tas på allvar först idag, även i den icke akademiska världen.
16

 

Det är inte bara de psykologiska faktorerna inom Behavioral finance som påverkar 

investeringsbeslut, även företagets information har ett inflytande. Aktieägare samlar mycket 

information om investeringar de är intresserade av. Den information aktieägaren finner leder 

denne till sitt beslut. Omgivningen ställer många krav på företag idag, men inte bara 

ekonomiskt och miljömässigt utan man ställer också krav på företagets kommunikation och 

information. Den ekonomiska informationen har varit en del av företagets totala 

informationsverksamhet som de senaste 10-20 åren fått allt större uppmärksamhet.
17

 Idag 

finns det många olika sätt att få tag på information, vi får nyheter från flera olika 

informationskällor som till exempel internet, tv och radio. I och med att internetanvändandet 

blivit allt större har tillgången till information och nyheter expanderat.
18

 De traditionella 

nyhetskällorna; tidningar, radiosändningar och TV, som tidigare dominerat nyhetsflödet har 

kompletterats av internetbaserade nyhetskällor. Genom internet har den finansiella 

informationen blivit mer lättillgänglig för allmänheten. Som investerare törstar man ständigt 

efter ny information, enligt Montier leder mer information till bättre investeringar.
19

 En 

investerare som har mer information än alla andra kan göra övervinster och prestera bättre än 

marknaden i stort.  

 

 

 

 

 

                                                           
15

Bodie, Zvi, Kane, Alex. & Marcus, J. Alan. 2009, Investments, McGraw Hill. Sid 385 
16

Bighiu. Q. Raluca. 2010. Is Investor Psyche Driving Market Performance? The IUP journal of behavioral 

finance, Vol. VII, No.4. Sid 7-19. 
17

Nofsinger. R. John.  2008. The psychology of Investing. 4:eUppl. Person Prentice Hall, New Jersey.Sid 18.  
18

SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2011.  
19

Montier, James.2005.Seven Sins of Fund Management – A behavioral critique. Dresdner Kleinwort 

Wasserstein. Sid 1-97. 
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1.3 Problembakgrund 

Vad är det som ligger bakom en aktieägares investeringsbeslut? Enligt ett gammaltordspråk 

på Wall Street är de enda faktorerna som ligger bakom svängningarna på börsen rädsla och 

girighet.
20

 Men det finns dock studier som påvisar att människan inte alltid agerar rationellt 

utan att hon kan påverkas av faktorer som till exempel humör och sinnesstämning inför 

investeringsbeslut. 

Enligt den effektiva marknadshypotesen ser man samhället och människan som hundra 

procent rationell. Teorin anser att det inte finns några som helst faktorer som påverkar våra 

investeringsbeslut, inte ens våra känslor.
21

 Behavioral finance ställer sig emot detta och menar 

att marknaden ibland är ineffektiv genom att man antar att människor inte alltid beter sig 

rationellt.
22

 Genom psykologin inom ämnet Behavioral finance försöker man ge en viss syn 

på marknadens ineffektivitet. 

Inom Behavioral finance har man utfört ett flertal undersökningar som visar många olika 

förklaringar till varför marknaden inte är effektiv, forskare belyser en mängd olika faktorer. 

Några av faktorerna som har undersökts är; flockbeteenden som innebär att människor har en 

tendens att lyssna på vad andra har att säga och tar emot den information vi får av andra, detta 

beteende leder till att vi agerar i flock. Vi har även en tendens att lita på människor som 

befinner sig i en högre position än oss själva. Vid en föreläsning som hölls, under öppet hus, 

på Nasdaq OMX den 24 mars 2012 hävdade Vd:n att folk gärna förlitar sig på personer som 

ligger högre upp i pyramiden. Om Vd:n väljer att sälja eller köpa en aktie förlitar sig andra 

investerare på dennes beslut vilket skapar ett följa John beteende. 

En annan faktor som är förknippad med Behavioral finance är sinnesstämning vilket innebär 

huruvida humör, väder och vår omgivning kan påverka oss. Till exempel kan vi köpa fler 

riskfyllda aktier när vi är på gott humör och mindre riskfyllda aktier när vi är på dåligt humör. 

Faktorn overconfidence innebär oftast att vi människor överskattar vår kunskap genom att vi 

till exempel ser oss som större risktagare än vad vi egentligen är. 

Psykologisk forskning har visat att människor gärna använder genvägar för att underlätta när 

man analyserar information. Dessa genvägar tillåter hjärnan att generera och uppskatta svaret 

                                                           
20

Nofsinger. R. John.  2008. The psychology of Investing. Person Prentice Hall, New Jersey. Sid 1-2 
21

Shleifer, Andrei, 2000.Inefficient markets – An introduction to Behavioral finance. Oxford University Press. 

Sid 2-8 
22

Shefrin, Hersh. 2002, Beyond Greed and Fear - Understanding behavioral finance and the Psychology of 

Investing, OUP Oxford. Sid 3 
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innan man fullt ut systematiserat all tillgänglig information. Två exempel på dessa genvägar 

är representativeness och familiarity. Representativeness innebär att människan antar att saker 

som har liknande egenskaper är ganska lika. Ett exempel är att investerare gärna förväxlar bra 

företag med bra investeringar. Faktum är dock att bra företag inte alltid gör bra investeringar. 

Investerare tror ofta felaktigt att tidigare fungerande prestationer av företaget är representativa 

för framtida prestationer och bortser därför från information som inte passar dennes 

föreställning. Familiarity innebär att människor föredrar saker och ting som är bekant för dem. 

Ett exempel är sportfantaster som hejar på sina lokala idrottslag och anställda som föredrar att 

äga aktier på det företag de arbetar på. Detta beror på att idrottslaget och företaget är något 

bekant för dem. När människor står inför två riskfyllda val och de vet mer om det ena än det 

andra, kommer de att välja det mer bekanta alternativet.
23

 

I vår studie kommer vi att fokusera på hur tre av dessa psykologiska faktorer; flockbeteende, 

sinnesstämning och overconfidence påverkar aktieägare på den svenska aktiemarknaden.  

 

 

1.4 Problemformulering 

Vad är det egentligen som ligger till grund för en investering? Den effektiva 

marknadshypotesen hävdar att människan är hundra procent rationell och att inga som helst 

faktorer ligger bakom våra investeringsbeslut, inte ens våra känslor. Behavioral finance anser 

däremot att vi människor tar irrationella beslut och att vi låter mänskliga faktorer som till 

exempel känslor och humör påverka investeringsbeslut. Inom detta ämne har även faktorer 

som flockbeteende, sinnesstämning, overconfidence, representativeness och familiarity 

studerats flitigt. Vi vill fördjupa oss i ämnet Behavioral finance och undersöka hur faktorerna 

flockbeteende, sinnesstämning samt overconfidence påverkar investeringsbeslut.   

 

 

 

 

                                                           
23

Nofsinger. R. John.  2008. The psychology of Investing. 4:eUppl.Person Prentice Hall, New Jersey.Sid 76-81 
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1.5 Undersökningsfrågor 

Med problemformulering som utgångspunkt anser vi att följande undersökningsfrågor är 

relevanta för att uppfylla syftet i vår studie. 

 Påverkas aktieägare av psykologiska faktorer vid investeringsbeslut? 

 Uppstår det flockbeteenden aktieägare emellan? 

 Hur självsäkra är aktieägare inför investeringsbeslut? 

 Vilken typ av information lägger aktieägare störst vikt på inför ett köp- eller 

säljbeslut?  

 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, ur ett aktiemarknadsperspektiv, undersöka de psykologiska 

faktorerna bakom investeringsbeslut. Vidare ämnar studien undersöka vad för typ av 

information som påverkar aktieägare vid aktieköp.  

 

 

1.7 Avgränsningar 

För att genomföra vår studie begränsade vi oss inom vissa områden. På grund av tidsbrist 

valde vi att enbart fokusera på tre faktorer inom Behavioral finance; flockbeteende, 

sinnesstämning och overconfidence. Varför vi valde de tre psykologiska faktorerna är för att 

sinnesstämning enligt Nofsinger främst är förknippat med ämnet Behavioral finance. 

Overconfidence valde vi på grund av att det fanns ett begränsat antal undersökningar vad 

gäller denna faktor i Sverige, vi tyckte därmed att det skulle vara intressant att undersöka 

detta på den svenska aktiemarknaden. Faktorn flockbeteende ansåg vi också skulle vara 

lämplig i vår studie då detta är en mycket vanlig faktor bland människor. Vi ville testa om det 

uppstår flockbeteenden aktieägare emellan. Vidare valde vi också att undersöka vilken typ av 

information det är som påverkar aktieägarna vid aktieköp. Orsaken till att vi ville undersöka 

detta delsyfte beror på att information är väldigt viktigt för aktieägare, de tar sina beslut 

utifrån information. 
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Vi har även geografiskt begränsat oss till den svenska aktiemarknaden. Vi har valt att 

fokusera på hur svenska aktieägare påverkas av psykologiska faktorer. Enkäten som skapades 

i studien delades ut till svenska aktieägare och intervjuerna genomfördes på svenska 

aktieanalytiker. Vi har valt att undersöka den svenska aktiemarknaden eftersom att vi främst 

är intresserade av hur psykologiska faktorer påverkar aktörer på denna marknad. Givet den 

tidsram som satts upp för studien skulle det vara svårt att undersöka andra marknader. 

Slutligen vill vi också betona att alla de gånger vi skriver investeringsbeslut i studien så är det 

investeringar i aktier vi syftar på.  
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2. Teori 

Teorikapitlet beskriver de teorier som berör vår studie. Vi kommer att gå igenom Behavioral 

finance och den effektiva marknadshypotesen vilka förklarar sambandet och rörelsen mellan 

de psykologiska faktorerna bakom investeringsbeslut. 

 

2.1 Behavioral finance 

Behavioral finance är ett ämnesområde inom finansiella teorier, som studerar hur olika 

psykologiska faktorer påverkar finansmarknaden. Ämnet går emot det neoklassiska 

antagandet, som antyder att människor beter sig rationellt på marknaden. Behavioral finance 

handlar om att analysera marknaden utifrån hur människor faktiskt reagerar i stället för 

antaganden om hur en rationell individ bör handla. Rationella investerare skulle inte 

överreagera vid makronyheter och finansiella standarder, men det har enligt Qawi och 

Nofsinger blivit allt mer synbart att investerare och andra finansiella aktörer påverkas av 

psykologiska aspekter som till exempel känslor och humör, samt andra psykologiska faktorer 

vid sina investeringsbeslut.
24

 Ämnet tar bland annat upp följande faktorer som kan ligga 

bakom investeringsbeslut; flockbeteende, sinnesstämning och overconfidence. Man försöker 

med hjälp av dessa faktorer se om det finns brister på marknaden. 

 

2.1.1 Flockbeteende 

Vi människor påverkas mycket av kommunikation och relationer med andra individer, vi är 

rädda för att stå ut från mängden och verka annorlunda.
25

 Vi brukar vanligtvis iaktta och 

lyssna på vad andra människor har att säga vid beslutsfattanden. Investerare brukar på grund 

av brist på kunskap och en stor tendens till social kommunikation följa flocken. Det brukar 

inte bara vara brist på kunskap och den sociala kommunikationen som står bakom investerares 

agerande, vi har en tendens att följa de som befinner sig i en högre position än oss själva. Om 

till exempel en VD plötsligt börjar sälja av en aktie finns det en tendens att man som 

investerare följer hans/hennes fotspår och därmed skapas en trend. 

                                                           
24

Qawi, B. Raluca, 2010. Is investor psyche driving market performance?.Behavioral finance. Sid 17 
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Idag spelar även informationen en stor roll i en investerares beslutsfattande. Informationen 

kan vara i form av nyheter, rapporter, rekord med mera. Nofsinger menar även att den största 

informationskällan idag är internet där vi kan få information om finansiella rapporter och 

dylikt. 
26

 Genom att vi tillhandahåller denna typ av information, skapas en ”mun till mun” 

potential mellan oss människor vilket kan leda till att man följer strömmen, man beter sig som 

andra. 

 

2.1.2 Sinnesstämning 

Det finns fler faktorer som ligger bakom vårt beteende och vårt beslutfattande och det som 

främst förknippas med Behavioral finance enligt Nofsinger är sinnestämning. Psykologer och 

ekonomer har studerat hur känslor kan förknippas med beslutstaganden, till exempel kan du 

vara på ett gott humör när solen skiner och på dåligt humör när det är grått ute. Detta humör 

kan därmed påverka dina investeringar.
27

 Vårt goda humör kan göra oss optimistiska gällande 

våra framtidsvisioner, och kan därmed påverka våra investeringsbeslut. Nofsinger menar att, 

när man talar om optimism, talar man om en persons tro och omdöme. Han delar även in 

optimism i två delar; den första innebär att optimistiska investerare har en tendens att göra 

mindre kritiska analyser vid investeringsbeslut. Den andra delen innebär att optimistiska 

investerare gärna ignorera negativ information om aktier. De håller fast vid tanken att bolaget 

är bra även när media skriver något negativt om bolaget och aktierna.
28

 

Det finns ett fenomen kallat för ”misattribution bias” på finansmarknaden som innebär att om 

någon är på ett bra humör kommer den personen vara mer optimistisk vid investeringar. Till 

exempel kan det leda till att personer köper mer riskfyllda aktier när de är på ett gott humör, 

och mindre riskfyllda aktier när de är på dåligt humör.
29

 Sinnestämning är därför en 

nyckelfaktor när det kommer till Behavioral finance. Detta styrker även neurologen Antonio 

Damasio, som undersökte och utförde ett flertal experiment på patienter som hade skador i 

frontalbarken i hjärnan, dessa skador utelämnade minnen och intelligens men försvagade 

känslan att känna. Man antog att brist på känslor i beslutsfattandet förstörde möjligheten att 

                                                           
26

Nofsinger. R, John. 2008. The psychology of Investing.4:eUppl.Person Prentice Hall, New Jersey. Sid 92 
27

Nofsinger. R, John. 2008. The psychology of Investing. 4:eUppl.Person Prentice Hall, New Jersey. Sid  99 
28
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29
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fatta rationella beslut. Damasio drog därför slutsatsen att känslor är en väsentlig komponent 

när det kommer till beslutsfattande.
30

 

 

2.1.3 Overconfidence 

Det sägs att information leder till mer kunskap. Denna kunskap har en tendens att påverka 

våra investeringsbeslut. Investerare använder sig allt mer av internet som sin främsta 

informationskälla, där får de information om historisk data på aktier, gamla aktiepriser, 

avkastningar, bolagets prestation samt nuvarande aktiepriser.
31

 På senare tid har aktieägare 

även tagit hjälp av personer med större kunskap i aktier för att få tag på den information de 

behöver. 

Enligt psykologer innebär overconfidence att vi överskattar kunskap, underskattar risker och 

överdriver vår förmåga att kontrollera händelser.
32

 Nofsinger talar även om ett fenomen kallat 

self-attribution bias vilket innebär att människors tro på lycka är kopplat till skicklighet och 

att misslyckanden orsakas av otur.
33

 Det vill säga att efter några lyckade investeringar blir 

investerare oftast mer självsäkra och de börjar tro mer på egen fakta och information än på 

andras information och tycke. Denna faktor inom Behavioral finance kan därför vara väldigt 

farlig för investerare, på grund av den stora självsäkerheten vi anser oss ha kan det leda oss 

till stora förluster.
34

 

 

  

                                                           
30

Damasio Antonio, 1990 “Individuals with sociopathic behavior caused by frontal damage fail to respond 
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34
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2.2 Den Effektiva Marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som utvecklades under 1960-talet av Eugene 

Fama och är en utgångspunkt för studier kring aktiemarknaden. Eugene Fama definierar 

effektiva finansiella marknader där aktiepriserna alltid reflekterar all tillgänglig och relevant 

information. Skulle detta påstående stämma så innebär det att det inte skulle vara möjligt för 

aktieägare att göra arbitrage vinster. Orsaken till det är att alla investerare i sådana fall skulle 

tänka likadant samt att priserna på marknaden skulle justeras av den tillgängliga 

informationen. Enligt Metghalchi bör talesmännen för denna teori tillämpa en ”buy and hold” 

strategi eftersom att det inte går att förutspå ett upprepat prismönster genom tekniska 

analyser.  

Denna teori tar även för givet att det finns en mängd rationella, nyttomaximerande investerare 

på marknaden, samt att dessa investerare har tillgång till all tillgänglig information och 

ständigt konkurrerar med varandra.  Skulle några investerare på marknaden inte agera 

rationellt och nyttomaximerande skulle deras handlande vara slumpmässigt, deras agerande 

skulle då ta ut varandra. Enligt Burton skulle varken den tekniska eller fundamentala analysen 

möjliggöra för investeraren att skapa långsiktig överavkastning på en effektiv marknad.  Man 

har dock upptäckt flera händelser som varit oförklarliga på aktiemarknaden och som inte 

stämt överrens med den tillgängliga informationen.  Genom dessa händelser har det 

framkommit många forskare och investerare som intresserat sig för att försöka hitta mönster 

på börsen och ur dessa mönster har många investeringsstrategier skapats.  

Eugene Fama delar in den effektiva marknadshypotesen i tre kategorier, där formerna skiljer 

sig från varandra då man syftar på att reda ut vad som menas med ”all tillgänglig 

information”.  Den första formen, svaga formen innebär all historisk information som finns 

tillgänglig om aktiepriset, exempelvis historien om aktien och aktiens omsättning. Formen 

tyder främst på att det inte går att generera överavkastning genom att enbart titta på hur 

aktiepriset rörts sig tidigare, därmed blir all form av teknisk analys oanvändbar.  Den andra 

formen kallad halvstarka formen innefattar all offentlig information, inkluderar all 

information som allmänheten har tillgång till via internet. Denna information är till exempel 

historisk information om aktiepriset, information om företagets publikationer med mera. Man 

anser att det är omöjligt för investerare att prognosera priset med den nya informationen som 

är tillgänglig för allmänheten, detta på grund av att priserna redan är ställda när de kommer ut. 

Den sista formen kallad starka formen innefattar all information som finns om företaget, det 
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vill säga bara den informationen som är tillgänglig för företaget reflekterar aktiepriset, det vill 

säga insiderinformationen.  Den effektiva marknadshypotesen anger även att dessa vinster är 

omöjliga att påvisa eftersom insiderinformationen snabbt läcker ut och är införlivad i priserna. 

 

2.2.1 The Economic man 

Modellen The Economic man kan nämnas som en modell som ligger till grund för den 

effektiva marknadshypotesen. Som nämnt ovan tar teorin för givet att människan är en 

rationell individ, detta gör även The Economic man. Modellen beskriver individen som en 

rationell, nyttomaximerande individ som ständigt söker effektivitet i investeringar.
35

Med 

beskrivningen att individen är rationell menas att man försöker uppnå specifika mål till låg 

kostnad. För att då uppnå detta krävs det att all information är tillgänglig för alla, samt att alla 

individer har samma möjlighet att tolka denna information.  

Modellen har kritiserats, kritikerna menar att den rationella nyttomaximerande individen inte 

existerar. Modellen tar inte hänsyn till de mänskliga faktorerna som till exempel känslor och 

humör och kan på så sätt inte reflektera verkligheten.  

 

2.2.2 Kritik mot den Effektiva marknadshypotesen 

De som står bakom den Effektiva marknadshypotesen anser att det är värdelöst att söka efter 

undervärderade aktier eller att förutspå trender i marknaden genom fundamental och teknisk 

analys. Teorin är en stor diskuterad teori, skaparna av denna teori står starkt fast vid sina 

antaganden. 

”There is no other proposition in economics which has more solid empirical evidence 

supporting it than the Efficient Market Hypothesis”
36

 

Trots att många hade stark tilltro till teorin mötte man mycket motstånd speciellt från tekniska 

analytiker. De tekniska analytikerna argumenterade för att de flesta investerare baserar sina 

förväntningar på tidigare priser, tidigare intäkter samt andra faktorer. På grund av att 

                                                           
35

 Eriksson-Zetterquist Ulla, Kalling Thomas, Styhre Alexander. 2006, Organisation och organisering, 2:a Uppl, 

Liber AB. Sid 137 
36

Shleifer, Andrei. 2000. Inefficient markets, An introduction to behavioral finance. Oxford University Press. Sid 
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aktiepriserna är baserade på investerarnas förväntningar, tror många att tidigare priser 

påverkar de nya priserna.
37

 

 

2.3 Tillämpning av teorier 

I första avsnittet i detta kapitel har vi beskrivit några av de vanligaste aspekterna inom 

Behavioral finance som är vår huvudsakliga teori. Den beskriver att människan inte agerar 

rationellt samt att det finns ett flertal psykologiska faktorer som påverkar investeringsbeslut. 

Dessa psykologiska faktorer har vi undersökt och analyserat i vår studie.  

Den effektiva marknadshypotesen är en opposition mot Behavioral finance. Den fastslår att 

alla investerare agerar rationellt och att priserna på marknaden reflekterar all tillgänglig 

information. Det är således omöjligt att besegra marknaden för att priserna redan införlivar 

och reflekterar all relevant information. Teorin antyder dessutom att individen är en rationell 

person. Med hjälp av Behavioral finance har vi haft för avsikt att motbevisa den effektiva 

marknadshypotesen och på så sätt stärka antagandena inom Behavioral finance, att människan 

är irrationell vid beslutstaganden.  

I vår studie kopplar vi Behavioral finance, den effektiva marknadshypotesen och The 

Economic man. Vi vill jämföra våra resultat med den tidigare forskningen inom dessa 

områden för att på så sätt se om dessa teorier påverkar de svenska aktieägarnas aktieköp. Är 

aktieägare rationella och nyttomaximerande personer som den effektiva marknadshypotesen 

påstår eller är investerare irrationella när det kommer till beslutsfattande? Syftet med dessa 

teorier är att få svar på frågeställningarna i vår studie.   
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2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva tidigare undersökningar som gjort inom ämnet 

Behavioral finance och de tre faktorerna sinnesstämning, flockbeteende, overconfidence samt 

information. Senare i studien kommer dessa resultat att jämföras med de egna resultaten som 

framtagits av författarna.   

 

2.4.1 Sinnestämning 

Professorer och forskare har gjort ett flertal relevanta undersökningar vad gäller psykologiska 

faktorer som påverkar investeringsbeslut. Aspekter som undersökts flitigt inom faktorn 

sinnesstämning är väder och humör. Hur vi människor beter oss och vilka val vi gör grundar 

sig på vilket humör och sinnesstämning vi befinner oss i. En undersökning om hur känslor 

och sinnesstämning påverkar investeringsbeslut genomfördes år 2001 av Loewenstein et al. 

Undersökningen som gjordes visade att de känslor som vi människor upplever inför ett beslut 

inte alltid behöver vara kopplade till det val som vi hade för avsikt att göra från början. Dessa 

känslor kan istället ha sitt ursprung i något helt annat. 
38

 En annan studie delade upp ett antal 

människor i två grupper. Den ena gruppen fick skriva ned en positiv händelse i sitt liv och den 

andra gruppen fick skriva ned en negativ händelse i sitt liv. Man ställde sedan frågor till 

deltagarna angående deras framtidsvisioner. De personer som skrivit ned en positiv händelse 

var mer optimistiska inför framtiden än de som fick skriva ned en negativ händelse, detta för 

att man försatte gruppen i en positiv sinnesstämning.
39

 

Edward M. Saundersundersökte om solsken är korrelerat med aktieavkastningen, han utförde 

denna studie i New York City. Resultatet visade att New York Stock Exchange Index hade en 

viss tendens att vara negativ när det var molnigt.
40

 Hirshleifer och Shumway undersökte 

vädret och den dagliga marknadsavkastningen i 26 länder, denna undersökning pågick från år 

1982 till 1997. Genom sin undersökning kom de fram till att solsken är starkt signifikant 

korrelerat med positiv dagsavkastning.
41
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2.4.2 Flockbeteende 

Vad gäller kommunikation och flockbeteende mellan människor menar psykologer att en viss 

uppmärksamhet leder till ändrat beteende. I en studie som genomfördes år 1989 av Schiller 

och Pound undersökte de om intresset för aktier sprids via en ”mun till mun” potential. De 

undersökte 156 investerare som hade en relativt hög inkomst. De skickade ut ett 

frågeformulär där de fick svara på frågan hur de får information om en aktie som de tycker är 

intressant. Syftet var att fastställa undersökningsmetodernas betydelse vad gäller spridningen 

mellan investerare av specifika aktier. Studien visade att investerare fann intresse i en aktie på 

grund av att de hade fått sin information av en person de känner. Resultatet i samma studie 

visade även att när en investerare köpt en aktie informerade man i genomsnitt 20 personer i 

sin omgivning om det senaste köpet samt vilket företag det handlade om.
42

 

 

2.4.3 Overconfidence 

Hur påverkas investeringar hos aktieägare med allt för bra självförtroende? I en studie av 

Barber och Odean undersöktes beteendet hos investerare på 1990-talet, som var en period då 

många började handla med aktier online. Resultatet visade att tidigare goda investerare nu 

blivit alltför självsäkra (dåliga) investerare. Investerarna gick från att årligen slå marknaden 

med två procent till att nu hamna efter med mer än tre procent, just för att de började handla 

mer aktivt och spekulativt än tidigare.
43

 Investerare kännetecknar gärna framgång som 

skicklighet och tror sig ha mer kontroll över sina aktier än vad de egentligen har. Man 

omvandlar alltså framgång till skicklighet och ser misslyckanden som otur.  

En av aspekterna inom overconfidence som vår studie hade för avsikt att undersöka är; 

”better-than-average effekten”. I en studie, av Svenson, som utfördes på studenter och deras 

bilkörning, syftet var att undersöka hur självsäkra människor är och om de har en övertro på 

sin egen förmåga. Man ställde frågan; Anser du dig vara en bättre bilförare än genomsnittet? 

Resultatet i denna studie visade att 82 procent ansåg sig vara bättre förare än genomsnittet.
44

 

Detta är ett typiskt exempel på overconfidence och förklarar därmed varför många tror sig 
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kunna investera i rätt aktier eller kunna förutspå börsen genom att köpa och sälja vid olika 

tillfällen då det ”känns rätt”.  

 

2.4.4 Information 

Tetlock tar i en tidigare studie upp, att information sprids via internet och elektronisk media. 

Han pratar i sin studie om rykten och hur dessa uppstår samt hur de påverkar aktiekursen.
45

 

Forskaren inom Behavioral finance har studerat hur rykten uppstår och varför. De kom fram 

till att när man söker efter social kommunikation tenderar man ofta att föra vidare det man hör 

och läser till andra, och det leder till att de flesta följer strömmen. I Tetlocks artikel ”Rumors 

and Financial Marketplace”, talar han om finansiella rykten som främst uppstår via uppköp 

och aktieförändringar. Denna typ av information är viktig för investeraren och aktiekursen. 

Tetlock undersökte även hur innehållet i media påverkar aktiepriserna. I studien visade han 

även hur negativa nyheter hade den största påverkan på aktier samt att denna påverkan främst 

gällde i mindre företag.
46

 

En annan forskare vid namnet Kimmel menar även han att media påverkar aktieägare som i 

sin tur påverkar aktiepriset. Han tar upp att konsekvensen av spekulationer och 

beslutsfattanden som baserats på falska påståenden samt rykten kan vara väldigt farliga för 

företag. Falska rykten sprids idag väldigt snabbt på marknaden vilket skapar stora 

kursförändringar i aktier. Denna spridning beror på Internets utveckling samt de nya 

kommunikationsteknikerna som finns idag. Sedan uppstår ryktesspridningar också i 

affärsmiljöer, en investerare har hört något särskilt om en aktie och delar med sig av 

informationen till en kollega. 
47
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva och förklara de metoder som använts för att undersöka 

vårt syfte samt problemställning. Första delen i detta avsnitt kommer att bearbeta de metoder 

som tillämpats i studien för att sedan i slutet kritiskt granska dessa. 

 

3.1 Vetenskapssyn 

I vår studie har vi använt oss av en abduktiv slutledningsform vilket innebär att studien 

kombinerar induktiv och deduktiv slutledning.
48

 Vi har alltså både utgått från teorier om 

verkligheten och samlat in empiri för att testa om resultaten stämmer överens med teorierna, 

det vill säga en deduktiv ansats.
49

 Men vi har också använt en induktiv ansats där vi istället 

haft empirin som utgångspunktför att sedan försöka hitta mönster och härleda slutsatser 

utifrån dessa.
50

 För att besvara vår problemställning samt syfte har vi framförallt fördjupat oss 

inom ämnet Behavioral finance. 

 

3.2 Val av metod 

Med hjälp av befintlig litteratur, teorier och tidigare forskningen har vi försökt beskriva de 

marknadspsykologiska faktorerna och diskutera dessa ingående. Den teoretiska 

litteraturstudien har kompletterats med en metodtriangulering, vilket innebär att både en 

kvantitativ och en kvalitativ ansats tillämpats. Till skillnad från övriga metoder innehåller den 

kvantitativa ansatsen en mängd matematiskt avancerade tillvägagångssätt. Resultaten som 

uppnås analyserar man för att sedan beteckna med siffror.
51

 Vår kvantitativa ansats valde vi 

att göra i form av en enkätundersökning då en stor mängd data behövde samlas in. För att 

ytterligare stärka resultatet tillämpades en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Inom denna 

forskningsansats strävar man efter en helhetsförståelse av speciella förhållanden vilket gör det 
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möjligt att få en fullständig bild av situationen.
52

 Med hjälp av våra intervjuer har vi samlat in 

data som gett oss olika information. 

 

3.3 Motiv för val av metod 

Målet med en metodtriangulering är att forskaren vill se på ett fenomen från flera perspektiv, 

genom att använda ett flertal tekniker samlar man in och analyserar data. Fördelen med en 

metodtriangulering är att testa om både den kvantitativa och kvalitativa ansatsen leder till 

liknande slutsatser, om så är fallet kan det stärka tilliten i resultatet. Om vi skulle få avvikande 

resultat så behöver det inte vara negativt utan kan eventuellt stimulera oss till nya tolkningar 

samt ge heltäckande förklaringar på våra forskningsfrågor.
53

 Anledningen till att vi valt att 

göra en metodtriangulering är för att vi från tidigare erfarenhet upptäckt att kvantitativa 

undersökningar inte alltid besvarar de frågeställningar man har. Därför har en kvalitativ 

undersökning utnyttjats som en uppföljning av vår kvantitativa undersökning där vi kan 

belysa forskningsfrågorna mer ingående. Exakt hur metoden har tillämpats i studien kommer 

att beskrivas mer djupgående nedan.  

 

 

3.4 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är data som samlas in av forskaren själv, det kan exempelvis vara från 

fallundersökningar så som intervjuer och enkätundersökningar.
54

 Genom vår 

enkätundersökning samt våra intervjuer har vi skapat egen data till vår studie, det vill säga 

primärdata. Informationen som vi fått genom vår enkät och våra intervjuer kan vi säga är 

råmaterial, det vill säga att vi på egen hand kontrollerat hela undersökningsprocessen.  

Sekundärdata är insamling av existerande och tillgänglig information från databaser och 

facklitteraturer.
55

 I vår studie har vi använt litteraturstudier och vetenskapliga artiklar som vi 

hämtat från befintliga källor och som är våra sekundärdata.  
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3.5  Insamling av data 

Det första vi gjorde var att analysera de psykologiska faktorer som kan finns bakom ett 

investeringsbeslut. Dessa data inhämtades främst från litteraturstudier och tidigare 

vetenskapliga artiklar som vi hittade via skolans sökmotorer. För att sedan undersöka vilka 

psykologiska faktorer samt vilken typ av information som påverkar aktieägares 

investeringsbeslut skickades en enkätundersökning ut till aktieägare. För att komplettera 

resultaten från enkätundersökningen gjordes fyra telefonintervjuer med diverse 

aktieanalytiker. Vår empiri utgörs av både en enkätundersökning och intervjuer vilka har gett 

oss vårt resultat som vi sedan analyserat mot teorierna i studien. 

 

 

3.6  Enkätundersökning 

För att komplettera data som samlades in från litteraturstudier skapade vi en enkät.  Enkäten 

bestod av cirka 12 semistrukturerade frågor (Bilaga 12.1), det vill säga frågor med både 

färdiga svarsalternativ och öppna frågor där respondenterna på egen hand kunde skriva ned 

sina svar. Trots att prestrukturerade frågor är lättare för respondenten att fylla i och för oss att 

registrera så är det utifrån sådana frågor omöjligt att fånga upp ytterligare information. Därför 

valde vi att även ha med en del öppna frågor där respondenterna på egen hand fick formulera 

sitt svar. Syftet med de öppna frågorna var att de skulle ge oss extra information utöver de 

svarsalternativ som uppgetts i formuläret på förhand. 
56

 

 

Enkäten skickade vi ut till diverse börsnoterade företag där vi önskade att endast aktieägare 

skulle besvara den. Alla, oavsett yrke, fick ta del av enkäten så länge de investerade pengar i 

aktier. Från början gick det väldigt trögt att få respondenter till vår enkätundersökning, de 

anställda på företagen var väldigt ohjälpsamma och ointresserade av vår undersökning. Då 

beslutade vi oss för att publicera vår enkät på olika aktieforum, som till exempel Börssnack, 

Aktiespararna och Prat om Pengar, där gensvaret blev enormt och vi fick in tillräckligt många 

svar från aktieägare. Totalt besvarade 85 stycken aktieägare vår enkät men vi valde dock att ta 

bort fem av dessa som inte hade fullständiga svar. Svaren vi fick från aktieägarna behandlades 

självfallet anonymt.  
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3.7 Intervju 

Då vi valt att studera ett ganska komplext ämne, som vi inte har stora kunskaper i, fann vi det 

lämpligt att komplettera vår enkätundersökning med en kvalitativ ansats i form av intervjuer. 

Vi intervjuade fyra aktieanalytiker som hade goda kunskaper inom finansmarknaden. Detta 

gjorde vi på grund av att vi ville få en djupare förståelse för de psykologiska faktorerna som 

studien hade för avsikt att undersöka. Intervjuerna med aktieanalytikerna gav oss mer 

djupgående kunskaper än vad vi fick av enkätundersökningen. Eftersom vi undersökte 

psykologiska faktorer var fördelen med intervjuerna att vi kunde utläsa mer än det som sägs 

till exempel kunde vi lägga vikt vid pauserna, tonläget etcetera. Då vi valde att intervjua 

aktieanalytiker finns det dock en risk att det vi utläste endast gäller de och inga andra aktörer 

på marknaden. Eftersom vi utförde våra intervjuer vid en viss tidpunkt, gäller resultaten 

endast den tidpunkten och ingen annan.  

 

Att vi valde att intervjua just aktieanalytiker inom finansbranschen beror på att vi ville ha svar 

från personer som var väldigt kunniga inom området. Vi gjorde ett test och skickade ut 

intervjun till två privata investerare som hade handlat med aktier i flera års tid. Deras svar 

skiljde sig väldigt mycket från analytikernas. Vi valde därför att ta bort dessa intervjuer och 

istället fokusera på de övriga. När vi bestämt oss för vilka som skulle intervjuas, mailade vi 

dessa. I intervjubrevet presenterade vi studiens innehåll samt syfte och frågade därefter om de 

var villiga att ställa upp på en intervju (Bilaga 12.2). Från början såg det inte ljust ut då de 

flesta inte ens svarade på intervjubrevet men vi skickade ut det ytterligare en gång samt till 

ännu fler analytiker. Fyra stycken nappade och var villiga att ställa upp. Ingen ställde tyvärr 

upp på en privat intervju då de inte hade tid på så kort varsel. Alla intervjuer genomfördes 

därför via telefon. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter att genomföra och samtliga ägde 

rum vecka 18 och 19 år 2012.  
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3.8 Metodkritik 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva brister hos de valda undersökningsmetoderna i 

förhållande till den aktuella uppsatsens syften. Vi kommer att ta upp validitet, reliabilitet och 

källkritik.    

3.9 Validitet 

Validitet förklara huruvida bra eller relevant undersökningen representerar fenomenet.
57

 Med 

vår enkätundersökning anser vi att vi inte fick hundra procent tillförlitliga svar, då vi genom 

de prestrukturerade frågorna möjligtvis kan ha styrt respondenternas svar. Men i de öppna 

frågorna fick respondenterna svara fritt vilket ökade validiteten till en viss del. Men vi märkte 

att man även i de öppna frågorna kunde styra respondenterna, i dessa frågor hade vi gett 

exempel på vad för typ av svar vi sökte. När vi sedan sammanställde svaren insåg vi att 

många av svaren innehöll de exempel vi angett. Det som kan anses ha sänkt validiteten i 

studien är att respondenterna (aktieägarna) i enkätundersökningen kunde ha varit alltifrån 

städare till chef på ett företag. Vi tror dock att majoriteten av respondenterna i enkäten inte 

jobbade inom finansbranschen, detta baserar vi på svaren vi fick samt att enkäten skickades ut 

till olika företag inom olika branscher.   

 

3.10 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på om undersökningen går att lita på.
58

 I den kvalitativa ansatsen finns 

det en risk att de intervjuade personerna kanske inte säger sanningen då de inte vill avslöja 

sina investeringsstrategier eller brister. Eftersom våra intervjuer inte var personliga hade vi 

inte möjlighet att läsa av kroppsspråk och andra omedvetna gester som kan utspelas under en 

sådan intervju.
59

 Dessa hade i sin tur kunnat styrka eller försvaga trovärdigheten i 

respondenternas svar. En fördel med telefonintervjuer är dock att de är snabbare än personliga 

intervjuer, däremot finns det forskare som till exempel Gillham som anser att telefonintervjuer 

inte kan bedömas som en intervju då de inte sker öga mot öga.
60

 Något som anses höja 

reliabiliteten vad gäller den kvalitativa ansatsen, är att data som hämtats är från människor i 
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finansbranschen och enbart aktieanalytiker. Det finns en risk att de svar vi erhöll kunde ha sett 

annorlunda ut vid ett annat tillfälle eftersom det ständigt uppstår förändringar som till 

exempel konjunkturer på marknaden.  

 

3.11 Källkritik 

Vår studie undersöker hur psykologiska faktorer påverkar investeringsbeslut samt vilken typ 

av information som aktieägare påverkas av.  Då våra undersökningsfrågor innehåller 

psykologiska aspekter var det svårt för oss att göra heltäckande tolkningar genom bara en 

kvantitativ ansats. På sätt och vis fick vi dessa tolkningar genom våra intervjuer, men 

eftersom dessa var telefonintervjuer fick vi inga fullständiga tolkningar. Vi fick inte chansen 

att se hur analytikerna som intervjuades regerade på våra frågor. Det ultimata alternativet för 

oss hade varit att utföra olika experiment för att få mer heltäckande svar på våra 

undersökningsfrågor. Experiment omfattar vanligtvis strategier där forskaren undersöker 

effekten av en viss handling. 
61

 Experiment kan man utforma på en mängd olika sätt, den 

enklaste typen av experiment är när man sätter ihop två grupper människor som i grunden inte 

skiljer sig ifrån varandra. Den ena gruppen, experimentgruppen, utsätts för en viss påverkan 

som den andra gruppen, kontrollgruppen, inte utsätts för. Efter att experimentet genomförts 

kan man undersöka om den påverkan som experimentgruppen utsattes för orsakat särskilda 

följder som inte uppstod i kontrollgruppen.
62

 

 

Med ett experiment hade vi personligen kunnat se hur människor beter sig, vad som påverkar 

dem och hur de tänker inför investeringar. Men vi insåg att ett experiment skulle bli väldigt 

svårt att genomföra då vi inte är insatta inom området psykologi. Vi är också väldigt oerfarna 

när det kommer till experiment och har inga större kontakter som vi skulle kunna ta hjälp utav 

när det kommer till utförandet av experimentet. Det finns både praktiska och etiska problem 

med det klassiska experimentet, det är i princip omöjligt att skapa en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp rent slumpmässigt.
63

 Istället för ett experiment kompletterade vi vår 

enkätundersökning med en kvalitativ ansats i form av intervjuer. 
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4 Resultat 

I följande kapitel kommer primärdata som genererats från enkätundersökningen och 

intervjuerna att redovisas. För att göra det enklare för läsaren har de två undersökningarna 

delats upp och redovisats var för sig.  

 

 

 

4.1 Enkätundersökning 

Enkäten bestod av 12 semistrukturerade frågor, med både öppna och prestrukturerade 

svarsalternativ. Den delades ut till 85 stycken svenska aktieägare som hade full anonymitet. 

Fem stycken av dessa 85 aktieägare som besvarade enkäten blev bortfall, då vi inte fick 

fullständiga svar. En del av frågorna skapade vi utifrån ämnet Behavioral finance medan 

andra skapades för att ta reda på vad för typ av information aktieägare främst använder sig av. 

Följande diagram är sammansatta av författarna och är en sammanställning av de svar som 

framkommit av enkätundersökningen. 

 

Diagram 1: När du söker information om aktier, vart söker du den först? 

 

I denna fråga hade respondenterna följande svarsalternativ att välja emellan; internet, tv, 

radio, tidningar och annat. Resultatet visade att hela 82 % främst söker sin information om 

aktier på internet. Övriga informationskällor var inte lika populära, efter internet var tidningar 

den informationskälla man helst använde sig av, där 8 % av respondenterna söker sin 

information. Genom TV söker 4 % sin information medan inga av respondenterna söker 

Annat 6 % 
Tidningar 8 % 

TV 4 % 

Internet 82 % 



30 
 

aktieinformation via radio, det vill säga 0 %. Sedan var det också 6 % av respondenterna som 

sökte sin information via andra informationskällor.  

Diagram 2: Varför söker du din information om aktier från den informationskälla (som du 

kryssat för i ovanstående fråga)? 

 

 

De två största anledningarna till varför respondenterna söker sin information om aktier, som 

de kryssat för i ovanstående fråga, beror på att informationskällorna är lättillgängliga (41 %) 

samt snabba (35 %). 13 % sökte aktieinformation från den valde informationskällan på grund 

av en vana. Slutligen sökte 11 % av respondenterna sin information på den informationskälla 

de valt, just för att den är pålitlig.  

 

Diagram 3: Hur mycket tar du till dig av den information som media skriver om aktier? 

 

Lättillgänglig 41 

% 

En vana 13 % 

Den är 

pålitlig 11 % 

Ganska mycket 

30 % 

Lite 60 % 

Inte alls 8 % 

Snabbaste 

alternativet 35 % 

Mycket 2 % 
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Resultatet i denna fråga gav oss att information som skrivs i media inte är särskilt trovärdig, 

60 % av respondenterna tar endast till sig lite av vad media skriver. Trots att en stor mängd av 

respondenterna var oemottagliga för medias skriverier så var 30 % ganska mycket mottagliga 

av informationen från media medan 2 % tog till sig mycket av informationen. Övriga 8 % av 

respondenterna tog inte alls till sig av information från media. 

 

Diagram 4: Om media släpper följande information om ett företag: ”Företag A:s förlust 

större än väntat”, Företag A redovisar ett justerat resultat per aktie på minus 0,08 euro för 

det först kvartalet 2012, vad gör du? (OBS! Aktien låg innan dess på 0,13 euro).  

 

 

Som man kan se i cirkeldiagrammet, skulle 76 % av respondenterna inte göra någonting i 

denna fråga, alltså varken köpa eller sälja. 21 % skulle sälja aktien och 3 % skulle valt att 

köpa aktien. 

 

 

 

 

 

 

 

Säljer aktien 21 % 

Köper aktien 3 % 

Gör ingenting 76 % 
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Diagram 5: Föreställ dig följande scenario: Du äger aktier i ett företag som precis varit med 

om en skandal, Vd:n har anhållits som misstänkt för bedrägeriförsök, Vad gör du?  

 

Denna fråga var en öppen fråga, där respondenterna på egen hand fick skriva ned sitt svar. 

Majoriteten av dem, 39 %, valde att sälja sina aktier i företaget medan 37 % av dem valde att 

avvakta först och ta ett beslut senare. 20 % av respondenterna valde att behålla sina aktier i 

företaget och slutligen valde 4 % att köpa fler aktier. 

 

Diagram 6: Vilken typ av nyhetshändelser påverkar dig som investerare mest? (Exempelvis; 

uppköp, konjunkturrapporter, krig etcetera).  
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Eftersom att även denna fråga i enkätundersökningen var öppen så gav den oss en mängd 

olika svar. De flesta av respondenterna, 33 %, ansåg att makroekonomiska nyhetshändelser 

påverkade dem mest. Med makroekonomi menar vi inflation, konjunktursvängningar, 

arbetslöshet, tillväxt och deflation. Sedan påverkades 26 % av respondenterna av uppköp, 

12,5 % av årsrapporter och 11 % av krig. 17,5 % av respondenterna påverkades av övriga 

nyhetshändelser, som till exempel konkurser, insidertips, aktörer, pressmeddelanden, oljefynd 

och tekniska nyheter.  

 

Diagram 7a: På vilket sätt påverkas du av följande aspekter inför investeringsbeslut? 

Fundamental analys - analys av aktieinformation eller bolagsspecifik information från 

finansiella rapporter eller dylikt. 

 

      

När det kommer till fundamental analys påverkades 59 % av respondenterna mycket utav 

dessa. 30 % påverkades någorlunda och 11 % påverkades lite. 

 

Diagram 7b: På vilket sätt påverkas du av följande aspekter inför investeringsbeslut? 

Teknisk analys - marknadens förväntningar och trender. 

 

 

Antal respondenter 

Antal respondenter 
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Den tekniska analysen fick ganska jämna resultat, 41 % av respondenterna påverkas 

någorlunda av tekniska analyser. 34 % påverkades lite och 25 % påverkades mycket.  

 

Diagram 7c: På vilket sätt påverkas du av följande aspekter inför investeringsbeslut? 

Psykologiska faktorer - övertro på marknaden, magkänsla eller intuition. 

 

   

Majoriteten av respondenterna, 41 %, påverkades mycket av psykologiska faktorer, som bland 

annat innebär alltifrån att man har en övertro på marknaden till att man agerar utefter sin 

magkänsla eller intuition. 38 % av respondenterna påverkades någorlunda av de psykologiska 

faktorerna medan 21 % endast påverkades lite.  

 

Diagram 8: Hur påverkas du om en ”storägare” plötsligt börjar sälja av en aktie som du 

redan äger? 

 

Denna fråga var öppen för respondenterna. Resultatet visade att 46 % av respondenterna var 

villiga att följa ”storägarens” fotspår det vill säga sälja aktierna. 41 % tyckte att det skulle 

Behåller 10 % 

Gör ingenting 

41 % 

Köper mer 3 % 

Säljer 46 % 

Antal respondenter 
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vara bättre att avvakta och inte göra någonting eftersom de inte visste vad orsaken till 

”storägarens” säljbeslut var. 10 % av respondenterna skulle behålla aktierna och de resterande 

3 % skulle köpa fler aktier då de tror att människor kommer följa strömmen och sälja. Dessa 

skulle också köpa ytterligare aktier i företaget då de tror att aktiekursen så småningom 

kommer att stiga.  

 

Diagram 9: På en skala 1 till 4, hur påverkas du av sinnestämning i din omgivning inför ett 

investeringsbeslut? (Där 1 innebär att man inte påverkas någonting och 4 innebär att man 

påverkas mycket.) 

 

 

I denna fråga ville vi få fram om respondenterna påverkas av sinnesstämning inför sina 

investeringsbeslut. Med sinnesstämning menar vi om dem påverkas av vädret, humöret och 

omgivning. Resultatet visade att 35 % av respondenterna påverkas ganska mycket av 

sinnestämningen. 11 % påverkades mycket av det medan 24 % av respondenterna inte alls 

påverkades av sinnesstämning. 30 % av dem ansåg att de påverkades lite.  

 

 

 

 

 

 

 

Antal respondenter 
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Diagram 10: Anser du att mer information leder till mer lönsamma investeringar? 

 

    

Med mer information menar vi information om aktien, alla sorts nyheter, rapporter, 

kursutveckling och liknande. 86 % av respondenterna anser att mer information leder till 

lönsamma investeringar medan 14 % inte alls tycker det.  

 

Vi hade ytterligare två frågor i vår enkät, ålder och kön, respondenterna var alltifrån 20-68 år 

gamla där 20 % av dessa var kvinnor och 80 % var män. Den genomsnittliga åldern för våra 

respondenter var 39 år. Dock kommer dessa frågor inte att tas upp ytterligare i studien då vi 

anser kön och ålder vara irrelevant för vår studie. Det fanns inga större skillnader i kön eller 

ålder, fördelningen var också ojämn vilket skulle ge oss orättvisa resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

Nej 14 % 

Ja 86 % 
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4.2 Intervju 

Vi kommer i den här delen presentera den information vi fått genom intervjuerna med 

aktieanalytikerna. Intervjuunderlaget finns i Bilaga 12.3, och utgör primärdata. Vi har 

sammanfattat svaren på varje intervjufråga för att läsaren ska få en överblick av empirin.  

De analytiker som vi har intervjuat innehar någon form av ekonomisk utbildning på högskola 

eller universitet. De personer vi intervjuade var mellan 26 och 56 år gamla, de har arbetat 

inom finansbranschen mellan 4 och 33 år. Analytikerna har alla investerat i aktier mellan 7 

och 33 år.  

 

1. Vilken av följande faktorer ligger till grund för dina investeringsbeslut? 

- Fundamental analys, det vill säga analys av aktieinformation eller bolagsspecifik 

information från finansiella rapporter eller dylikt. 

- Teknisk analys, det vill säga marknadens förväntningar och trender 

- Psykologiska faktorer, det vill säga övertro på marknaden, magkänsla eller intuition.  

 

I denna fråga tyckte samtliga att den fundamentala analysen väger mest, det är den man i 

första hand tittar på inför investeringsbeslut. Med fundamental analys syftade analytikerna på 

aktie- och bolagsinformation och information från finansiella rapporter. Även den 

psykologiska delen hade en stor inverkan på alla analytiker, de talade om att magkänsla och 

övertro påverkade dem mest vid investeringar. Vad gäller den tekniska analysen tittade tre 

personer på marknadens aktietrender.  

 

2. Hur väl känner du till den effektiva marknadshypotesen? Håller du med om att det är 

värdelöst att söka efter undervärderade aktier eller att förutspå trender i marknaden 

genom fundamental och teknisk information? 

 

Denna fråga trodde vi skulle vara svår för analytikerna att svara på, då vi trodde att de inte 

skulle veta vad den effektiva marknadshypotesen innebär, men förvånansvärt kände alla till 

denna teori. Samtliga analytiker förkastade den effektiva marknadshypotesen, de menade att 

det absolut lönar sig att göra jobbet själv, det vill säga att på egen hand förutspå trender som 
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kan uppstå. En av analytikerna ansåg att den fundamentala analysen på kort sikt kunde vara 

”värdelös” men inte på lång sikt samt att de flesta analytiker bygger sina modeller på just den 

fundamentala analysen. Övriga analytiker talade om att det fundamentala värdet på ett bolag 

tenderar att vara stabilare än bolagets marknadsvärde och att man därmed kan utnyttja lägen 

där marknadsvärdet avviker från det fundamentala värdet. Däremot är det extremt svårt att 

bedriva överlägsen fundamental analys då konkurrensen är stenhård, därför gäller det att agera 

i rätt tidpunkt.  

 

3. Varifrån hämtar du din information om aktier?  

 

Analytikerna hämtar sinaktieinformation från analyser, rapporter, kollegor och media. Vilken 

av dessa källor de främst använder och på vilket sätt de används vet vi däremot inte.  

 

4. Hur mycket tid per dag ägnar du åt finansiell informationssökning? 

 

Svaren i denna fråga skiljde sig beroende på om det var jobbrelaterat eller privat. I genomsnitt 

ägnar analytikerna cirka fyra timmar om dagen på att söka information rent jobbrelaterat. 

Privat ägnar de i genomsnitt 1-2 timmar om dagen på informationssökning. En av 

analytikerna svarade;  

”Ägnar cirka 4 timmar/dag på att hämta information om aktier rent jobbrelaterat. Detta 

hjälper en såklart i ens privata investeringar också, men säg att jag tittar på det privata i 1 

timme/dag”. 

Aktieanalytiker, 56, Stockholm. 

 

5. Hur snabbt reagerar du på ”ny” finansiell information?  

 

Analytikerna svarade att de tar till sig av ny information men att de sällan agerar snabbt 

utefter denna information. Däremot beror det på vad för informationen det är. Handlar det om 

relevant och viktig information som till exempel kriser, konjunkturer, uppköp agerar de 

snabbt på informationen. 
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6. Vilken av följande källor motiverade dig vid ditt senaste aktieköp? 

- Kollegor 

- Bekanta 

- Internet, tidningar, tv, radio (Om någon i denna punkt, vilken i så fall?) 

 

I och med att analytikerna arbetar med aktier dagligen och har väldigt goda kunskaper vad 

gäller investeringar så påverkas de inte av ovan nämnda faktorer. Överlag utför analytikerna 

helst en egen analys på de bolag som intresserar dem och som de har bra koll på. Däremot tar 

de gärna tips från kolleger men agerar inte utefter dessa.  

 

7. Hur många personer informerade du om din senaste investering? 

 

Vad gäller denna fråga så svarade en av analytikerna att han inte alls informerade någon om 

sin senaste investering då han tyckte att det var bäst att hålla sådan information för sig själv. 

De övriga analytikerna däremot informerade mellan 1-3 personer om sin senaste investering. 

 

8. Hur många av dessa personer tror du blev intresserade av aktien efter er diskussion? 

 

Analytikerna tror att åtminstone en av de personer som de informerade om sin senaste 

investering blev intresserad av aktien efter diskussionen. 

 

9. Tror du att det uppstår flockbeteenden investerare emellan? Hur tror du i sådana fall 

att dessa uppstår? 

 

Alla analytiker anser att flockbeteenden faktiskt förekommer investerare emellan. En av 

analytikerna tog finanskrisen, 2008, som ett exempel. Han tyckte att man under den perioden 

tydligt kunde se att det skapades flockbeteenden på grund av rädsla, han uttryckte sig 

följande; 
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”Det är väldigt svårt att förstå hur dessa uppstår generellt, men ett bra exempel är 

finanskrisen á la 2008 (till följd av Lehmankraschen) där domedagsprofetiorna haglade. Det 

var tydligt att marknaden (flocken) då styrdes av rädsla och det var få som tittade på det 

fundamentala”  

Aktieanalytiker, 26, Stockholm.  

Analytikerna menar också att när en investerare märker av ett trendbrott är de ofta snabba att 

haka på trenden, detta sker även om de inte alltid tycker att det är rätt, trenden fortsätter och 

man hakar på tåget för att tjäna pengar. Utöver kriser ansåg också en analytiker att 

flockbeteenden definitivt uppstår via rykten. Han menade att osäkra investerare gärna tar till 

sig av rekommendationer från mer erfarna och skickliga investerare. Han menade också att 

tron på att andra vet något som man själv inte vet kan leda till att ett flockbeteende skapas.  

 

10. Vad gör du om dina kollegor plötsligt började sälja av en aktie som du redan äger? 

Spelar det någon roll vem det är som säljer? 

Samtliga analytiker var överrens om att de som investerare inte påverkas av sina kollegor. De 

menar att man som investerare har den fundamentala och långsiktiga ”approachen” när det 

kommer till sina investeringar. Däremot så diskuterar gärna alla analytiker med sina kollegor 

och tar gärna emot tips från dem som är duktiga och som har bättre information om den aktie 

man funderar på att investera i.   

 

11. Påverkas du av sinnesstämningen i din omgivning när du tar investeringsbeslut? Hur 

påverkar det dig i sådana fall? (Till exempel: oroliga tider gör att du investerar 

mindre medan en positiv marknad får dig att investera mer, även väder och humör kan 

tas i beaktning).  

 

Merparten av analytikerna påverkas av sinnesstämningen i sin omgivning på ett eller annat 

sätt. De menar att även om man försöker vara så opåverkad som möjligt så påverkas man 

naturligtvis av marknadssentimentet. Återigen tog en av analytikerna upp finanskrisen som ett 

exempel, han menade att man med facit i hand borde ha investerat mer när det såg som värst 
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ut sentimentmässigt eftersom många av bolagen man tycker är bra var billiga då. Man blir 

därmed mer försiktig under sådana perioder.  

 

12. Tycker du att du själv är en bättre investerare än genomsnittet? Varför/Varför inte? 

 

I denna fråga var respondenterna eniga, de ansåg sig själva vara bättre investerar än 

genomsnittet när det kommer till vissa bolag. Detta beror enligt dem på att de kan mer om 

bolagen och är därför i bättre position att uppskatta deras fundamentala värde. De betraktade 

sig också ha ett bra track-record, det vill säga att de inte köper och säljer alltför intensivt utan 

försöker vara långsiktiga och pricka botten i konjunkturcykler. På grund av talang eller lång 

erfarenhet i branschen ansåg de sig kunna ta mer lönsamma investeringsbeslut.  

 

13. Om du förlorat en stor summa pengar vid en investering, hur påverkar det dig inför 

nästa investering? Tar du exempelvis större risker för att ”få tillbaka” det du förlorat 

eller blir du försiktigare och tar mindre risker? 

 

I denna fråga var åsikterna ganska delade bland våra respondenter, vissa valde att inte göra 

någonting, eller att ens tänka på det, för att på så sätt undvika att sprida risken. Medan andra 

försökte utvärdera vad som gått fel snarare än låta det påverka andra investeringar. En av 

analytikerna uttrycker sig som följer; 

 

”Jag vill betona att det är svårt att tjäna bra pengar på aktier mer uthålligt, alla kan ha tur, 

men att göra det på regelbunden basis är väldigt svårt”. 

Aktieanalytiker, 26, Stockholm.  
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5 Analys 

I detta kapitel kommer ni att finna diskussioner som är baserade på de teorier som använts i 

studien. En koppling på befintliga resultat hos teorierna kommer att göras med studiens 

resultat. Avsikten med kapitlet är att förklara och besvara undersökningsfrågorna och syftet.  

 

De litteraturstudier vi fördjupat oss i, inom ämnet Behavioral finance, har gett oss en insikt i 

vilka faktorer som kan ligga till grund, inte bara för investeringsbeslut utan också för 

ekonomiska beslut i största allmänhet. Behavioral finance har varit ett svårt ämne att 

undersöka, vissa faktorer har varit ”enklare” att undersöka än andra.  Faktorerna kommer att 

diskuteras utifrån våra undersökningar men kan också komma att diskuteras på ett mer 

teoretiskt plan. Behavioral finance tar upp en mängd psykologiska faktorer men i vår studie 

har vi valt att endast undersöka flockbeteende, overconfidence och sinnesstämning. De 

förväntningar vi hade med våra undersökningar var att ta reda på om det överhuvudtaget 

ligger några psykologiska faktorer bakom investeringsbeslut. Vi ville undersöka hur de tre 

faktorerna påverkar investeringsvilligheten hos aktieägare. Eftersom faktorerna inom 

Behavioral finance oftast är kopplade till information, var syftet även att undersöka vilken typ 

av information aktieägare påverkas av.  

 

5.1 Information 

Utifrån våra resultat kan vi fastställa att dem traditionella nyhetskällorna avtagit och att 

internetbaserade nyhetskällor övertagit den ledande rollen vad gäller informationssökning, 

vilket Tetlock, Kimmel och Nofsinger styrker i sina studier. 
64

 Våra resultat visade även att 

aktieägare påverkas mycket av makroekonomiska nyheter men också av nyheter vad gäller 

uppköp. I vår enkätundersökning ställde vi frågan, vad aktieägarna skulle göra om de fick 

höra nyheter om skandaler, resultatet visade att 39 % skulle sälja medan 37 % skulle avvakta, 

det vill säga att aktieägare påverkas av sådan typ av information. Den här typen av 
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information kan därmed få en negativ effekt på aktiekursen, vilket Tetlock i sin studie styrker 

då han menar att negativa händelser och negativ information kan ha en påverka på aktierna.
65

 

När man arbetar inom finansbranschen finns det också många tillfällen att diskutera 

investeringar med sina kollegor, företagsträffar är ett sådant exempel. Vid sådana tillfällen 

sprids informell information väldigt enkelt, dessa typer av informationsspridningar är något 

som kan liknas vid rykten vilket även Kimmel talade om i sin studie.
66

 

 

5.2 Flockbeteende 

Det är lätt att man som person lyssnar på vad andra har att säga, speciellt när man inte har 

mycket kunskap om saken i fråga. Investerare har en tendens att lita på människor som har en 

högre yrkesposition. Detta påstående fick vi till en viss del bekräftat genom våra 

undersökningar. Man följer gärna i andras fotspår på grund av osäkerhet och rädsla men också 

på grund av hoppet att tjäna pengar i dem fall då man anser andra ha bättre kunskap än sig 

själv.  

Respondenterna i våra undersökningar var alla aktieägare, vi vet att de fyra respondenterna i 

vår intervju arbetade som aktieanalytiker. Svaren från våra intervjuer skiljde sig från svaren i 

enkäten, aktieanalytikerna ansåg sig vara självständiga och påverkades, enligt dem själva, inte 

av andra aktieägare. Detta tror vi kan bero på att man som aktieanalytiker har mer kunskap 

om aktien, än vad aktieägare som inte jobbar inom finansbranschen har, och påverkas därför 

inte lika mycket. Utifrån våra intervjuer kan vi också konstatera att man gärna tar tips från 

kollegor men man handlar inte enbart utefter dessa. I och med att man arbetar med aktier 

dagligen gör man egna analyser på de bolag man vill investera i och agerar istället utefter de 

analyser som gjorts.  

Det sammanlagda intrycket av våra undersökningar gav oss att ju mer kunskap man har om 

investeringen desto självsäkrare är man. Man behöver inte ta hjälp av andra och påverkas inte 

särskilt mycket av varken kollegor eller av information från media. Men om man inte är en 

aktieanalytiker utan exempelvis dagislärare med ett aktieintresse så hakar man gärna på 

trender. Vi människor är flockdjur och följer vanligtvis varandra vare sig vi tror det eller vill 
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erkänna det.  Detta gäller framförallt när marknaden är orolig som till exempel vid 

lågkonjunkturer och krig, ingen vill stå ensam kvar framför ”lejonet”.  

Våra resultat visar nästan samma sak som Schiller och Pounds undersökning, där resultatet 

visade att hälften av 156 investerare hade fått information om en aktie från personer de kände, 

vilket innebär att man påverkas av andra aktieägare vid investeringsbeslut.
67

 

 

5.3 Sinnesstämning 

Vårt syfte med denna faktor var inte att undersöka den lika djupt som de övriga faktorerna, vi 

ville endast se om det finns en koppling mellan sinnestämning, som till exempel väder och 

humör, vid investeringsbeslut. Enligt Nofsinger blir människan på bättre humör under 

sommaren, det har gjorts flera teoretiska studier inom detta område och alla visar på att 

människan blir på bättre humör under sommartiden. Att man blir på bättre humör beror på att 

man exponeras för fler soltimmar och längre dagar. Man kan därför dra slutsatsen att även 

aktiemarknaden har en tendens att korrelera med solsken och längre dagar.
68

  Ett bevis på 

detta är en undersökning som gjordes utav Hirshleifer och Shumway som undersökte vädret 

och den dagliga marknadsavkastningen i 26 länder mellan åren 1982 - 1997. Resultatet från 

deras undersökning var att solsken är starkt signifikant korrelerat med positiv 

dagsavkastning.
69

 En annan undersökning som utfördes av Edward M Saunders på den 

amerikanska marknaden, visade att New York Stock Exchange Index hade en tendens att vara 

negativ när det var molnigt.
70

 

Att göra en liknande undersökning som de två ovan skulle vara väldigt svårt för oss då detta 

inte är en studie där vi har en obegränsad tidsram. Istället fokuserade vi på att ta reda på hur 

våra respondenter påverkas av marknadssituationer. Nofsinger talar om att även 

beslutsfattandet påverkar våra framtidsvisioner, det kan finnas en tendens att aktieägare 

känner en viss osäkerhet och en rädsla när de ska ta beslut som kan påverka deras framtid. 

Vår studie visade framförallt att respondenterna påverkas av marknadssentimentet, 

konjunkturer och oroliga tider som kan medföra att de inte tar lika stora risker vid sådana 
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tillfällen. I en studie av Loewensten et al. visade det sig att de människor som skrev ner en 

negativ händelse i deras liv inte var lika optimistiska om framtiden som de människor som 

hade skrivit ner en positiv händelse.
71

 Våra resultat visade på att människor blir osäkra och tar 

mindre risker när det finns en osäkerhet vad gäller framtiden, de blir inte lika optimistiska. 

Man blir därför mer försiktig och avvaktar innan man som aktieägare tar ett 

investeringsbeslut. Detta bevisar att fenomenet misattribution bias uppstår hos investerare, de 

tar mindre risker vid oroliga tider, under denna period är humöret inte på topp utan snarare 

tvärtom. Man är betydligt mer försiktig och avvaktar ett tag innan man som aktieägare tar ett 

investeringsbeslut. 

 

5.4 Overconfidence 

Inom overconfidence talar man om hur människor tenderar att överskatta sin kunskap, 

underskatta risker och överdriva dennes kontroll över händelser. En studie av Peterson och 

Pitz gav resultatet att mer information leder till mer kunskap och att denna kunskap kan 

påverka våra investeringsbeslut.
72

 Frågan, anser du att mer information leder till mer 

lönsamma investeringar, i vår undersökning stärker delvis Peterson och Pitz resultat då hela 

86 procent av respondenterna i vår studie ansåg att påståendet stämde. Hur man som 

investerare tolkar den finansiella informationen är också viktig eftersom att den avgör hur 

man kommer att investera. Ju mer kunskap och erfarenhet man har desto bättre kan man 

bearbeta den tillgängliga informationen. På så sätt får aktieägarna ett kunskapsövertag snarare 

än ett informationsövertag.  

Vårt syfte var också att undersöka ”Better-than-average effekten” som tas upp i ämnet 

overconfidence. Aktieanalytikerna i vår studie ansåg sig vara bättre investerare än 

genomsnittet. Nofsinger antyder att människor brukar överskatta sin kunskap i de perioder de 

verkar kunna. I Svensons studie om människor ser sig själva som bättre bilförare än 

genomsnittet, ansåg 85 procent sig själva vara bättre än den genomsnittliga föraren. Samtliga 

respondenter i intervjun såg sig själva som bättre investerare än genomsnittet på grund av att 

de ansåg sig ha mer kunskap om de bolag de valde att investera i. Respondenterna menade 

också att de genom sin erfarenhet i branschen kunnat ta mer lönsamma investeringsbeslut. 
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Påståendet att mer information leder till mer lönsamma investeringar verkar stämma vad 

gäller aktieägare i detta fall. När det kommer till riskvilligheten vid förluster så försökte våra 

respondenter inte att påverkas av sina förluster. De försöker helst att låta bli att tänka på 

förlusten eller också att utvärdera vad som gått fel. Man kan aldrig vara säker på utfallet i de 

investeringar man gör, det handlar till en viss del om tur och otur. Fenomenet self-attribution 

bias kan delvis stämma i det här fallet, investerare kan bli mer självsäkra vid vinster medan de 

avfärdar förluster och ser de som otur vilket gör det möjligt för investerare att ignorera 

händelsen och på så sätt fortsätta ta risker. De förlitar sig därmed mer på sin information och 

sina händelser. 

 

5.5 Rationalitet vid investeringsbeslut 

Genom respondenternas svar har vi fått fram att aktieägare påverkas av den fundamentala 

analysen, i form av information från finansiella rapporter, aktieinformation med mera. Då 

aktieägare har tillgång till samma information det vill säga, den information som Eugene 

Fama definierar som den svaga formen, har de till en viss del möjlighet att tolka ”all 

tillgänglig information”. Resultatet i studien visade att den fundamentala analysen är grunden, 

det vill säga det första steget innan vi påbörjar ett beslut och det är det allra första aktieägare 

tar del av inför investeringsbeslut. Resultatet visade dock även att våra respondenter påverkas 

av psykologiska faktorer.  

Enligt den effektiva marknadshypotesen innebär en effektiv marknad att priserna reflekteras 

av all tillgänglig information och att man handlar rationellt. Modellen The Economic man som 

ligger till grund för effektiva marknadshypotesen menar också att människor handlar rationellt 

och att man kan söka effektivitet i investeringar. Undersökningarna i studien talar dock emot 

dessa påståenden, resultaten vi fick visade på att det inte endast är den fundamentala analysen 

som ligger till grund för investeringar.  

Den fundamentala analysen är en introduktion och bearbetning vid beslutsfattande men det är 

dem psykologiska faktorerna som avgör vilket beslut som aktieägarna tar. Rationella 

investerare skulle inte reagera på makronyheter och andra finansiella problem men vår studie 

visar dock att de flesta aktieägare påverkas av marknadens förändringar. Aktieägarna blir ofta 

oroliga vid konjunkturer, kriser, uppköp, krig med mera. Som kritikerna till The Economic 

man antyder tar denna modell inte hänsyn till de psykologiska faktorerna som till exempel 
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overconfidence och flockbeteende, och kan därmed inte reflektera verkligheten. Enligt 

Montier så innebär ett rationellt beteende att man som investerare samlar bevis för all 

information.
73

 Men detta har visat sig inte stämma enligt våra undersökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Aktieägarens egenskaper (Egen modell) 
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer de slutsatser som dragits, utifrån undersökningarna som gjorts i 

studien, att presenteras.  

 

När det kommer till beslutstaganden vid investeringar finns det två olika perspektiv, det ena 

som påstår att människor alltid handlar rationellt, det vill säga den effektiva 

marknadshypotesen. Det andra är perspektivet som påstår att människor inte handlar rationellt 

utan att de påverkas av olika psykologiska faktorer, det vill säga Behavioral finance. Syftet 

med vår studie var därför att undersöka om det finns psykologiska faktorer som påverkar 

aktieägare vid investeringsbeslut. Skulle dessa psykologiska faktorer ha en inverkan på 

aktieägare så innebär det att det finns faktorer som inte får plats i traditionella finansiella 

teorier och modeller om rationellt beslutsfattande.  

Slutsatsen som kan dras utifrån vår studie är att aktieägare påverkas av psykologiska faktorer 

vid investeringar. Enligt våra resultat följer aktieägare oftast strömmen, man påverkas av 

kommunikation med andra människor samt av information. Detta är inget man som aktieägare 

erkänner, men resultaten visade att aktieägare påverkas mer än vad de tror. Denna faktor har 

fått en större inverkan på grund av Internets etablering, flockbeteende har alltså en betydande 

inverkan på aktieägare.  

Vad gäller sinnesstämning kan vi även här dra slutsatsen att det är en faktor som påverkar 

aktieägare, beroende på vilket marknadssentiment vi befinner oss i. Som aktieägare påverkas 

man av externa faktorer och agerar oftast likadant när dessa uppstår. Marknadssentimentet är 

därför betydande för aktieägare då dessa gör att investeringsbesluten följer varandra. Våra 

känslor är grunden till de investeringar vi gör och de risker vi är villiga att ta. Hur stora risker 

man som aktieägare är villig att ta beror på hur självsäker investerare man anser sig vara. Från 

våra undersökningar kunde vi märka att ju mer kunskap och erfarenhet aktieägarna ansåg sig 

ha om aktiemarknaden desto mer riskfyllda investeringar gjorde de vilket stärker teorin 

gällande overconfidence. 

Beträffande den effektiva marknadshypotesen kan vi egentligen inte utifrån våra 

undersökningar dra några generella slutsatser då inga tydliga utredningar gjorts i denna fråga. 

Vi har genom studiens gång enbart använt teorin som en opposition till Behavioral finance 
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som ifrågasätter hypotesen på många plan. Vi kan även konstatera att det finns ett flertal 

andra empiriska men också teoretiska exempel som tyder på att den effektiva 

marknadshypotesen inte existerar. 

Avslutningsvis kan vi fastställa att de faktorer som tagits upp i studien har en påverkan på 

aktieägare inför deras investeringsbeslut. Vi kan också dra slutsatsen att aktieägare främst 

använder internet som sin informationskälla och att de nyheter som främst påverkar 

aktieägarna i våra undersökningar är makroekonomiska nyheter. 
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7 Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer kritik mot författarnas tillvägagångssätt att tas upp.  

Kapitlet avslutas sedan med en kort diskussion om vad för typ av fortsatt forskning som skulle 

kunna göras i samma ämnesområde.  

 

7.1 Självkritik 

Trots att aktiemarknadspsykologi varit ett väldigt intressant ämne att undersöka har det varit 

väldigt svårt. Vi har inga goda kunskaper i psykologi vilket gjorde det svårt att ta sig an denna 

typ av studie. Just det faktum att vi ville undersöka flera faktorer inom ämnet gjorde 

undersökningen svårare. Att undersöka på vilket sätt sinnesstämning, flockbeteende och 

overconfidence har för inverkan på aktieägare var inte lätt, framför allt inte genom en 

kvalitativ och kvantitativ ansats.  

Det var betydligt svårt att ställa bra och tydliga frågor i enkätundersökningen samt 

intervjuerna. De frågor som vi kunde ha ställt annorlunda är till exempel fråga 5 i intervjun 

Hur snabbt reagerar du på ”ny” finansiell information? Med denna fråga menade vi, hur 

snabbt man reagerar på till exempel konjunkturer, uppköp med mera och om man sedan 

snabbt agerar genom att till exempel köpa eller sälja aktier. Men två av aktieanalytikerna hade 

svårt att förstå vad vi menade med ny information, vi förklarade dock detta för analytikerna 

under intervjun. Även fråga 7 i enkätundersökningen, På vilket sätt påverkas du av följande 

aspekter inför investeringsbeslut? Där vi hade tre alternativ; fundamental analys, teknisk 

analys och psykologiska faktorer. Respondenterna kunde svara om de påverkats lite, ganska 

mycket eller mycket och de svarade på alla aspekter. Vi skulle ha kunnat få ett bättre resultat 

om vi frågat; Vilken av dessa aspekter påverkar dig främst vid investeringsbeslut? 

Det skulle även ha varit bättre om vi utförde olika typer av experiment för att få ett så 

tillförlitliga resultat som möjligt. Men då varken kunskapen eller tiden räckte till för en sådan 

typ av studie fick vi hålla oss till det vi kunde. I enkätundersökningen var respondenterna 

privata aktieägare, och vi tänkte i första hand bara vända oss till dessa, men vi ville även 

använda oss av intervjuer med mer erfarna aktieägare och valde därför att intervju fyra 

stycken aktieanalytiker. På så sätt kunde vi sedan jämföra de privata aktieägarna med 

aktieanalytikerna vilket gav oss intressanta resultat.  
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7.2  Förslag till fortsatt forskning 

 
Något som vi själva ångrar men som skulle vara ett bra tips till fortsatt forskning, är att 

undersöka på vilket sätt social media påverkar svenska aktieägare. Med social media menar vi 

bloggar, olika forum och sociala nätverkssajter som till exempel Facebook och Twitter. I 

dagsläget är Facebook en dominerande tjänst vad gäller sociala nätverkssajter i Sverige. 

Enligt internetstatistik.se har totalt 63 procent av internetanvändarna någon gång använt 

Facebook.
74

 Därför skulle det vara intressant att undersöka på vilket sätt man använder sådana 

typer av sajter inför investeringsbeslut. Det skulle också vara intressant att undersöka på 

vilket sätt social media skapar en ”mun till mun” potential investerare emellan. Vi hittade en 

mängd forskning på utländska marknader om just detta men inte mycket på den svenska 

aktiemarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74
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(http://www.internetstatistik.se/artiklar/facebookanvandning-i-sverige/) 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 

 

Denna enkät genomförs av Studenter från Södertörns 

högskola inom Institutionen för Ekonomi och företagande. Denna undersökning ämnar ta reda 

på hur media och psykologiska faktorer påverkar investeringsbeslut. 

 

Obs! Skriv ej namn, alla svar behandlas anonymt. Kryssa för det alternativ som bäst stämmer 

överrens med din åsikt! (Kryssa endast för ett alternativ). OBS! gäller enbart aktieägare. 

 

1. När du letar efter information om 

aktier, vart söker du det först? 

Internet 

TV 

Radio 

Tidningar 

Annat:_____________________ 

 

2. Varför söker du din information om 

aktier från den informationskällan 

(som du kryssat för i ovanstående 

fråga) först? 

 Den är pålitlig 

Lättillgänglig 

Snabbaste alternativet 

En vana 

 

3. Hur mycket tar du till dig av den 

information som media skriver om 

aktier? 

Inte alls 

Lite grann  

Ganska mycket 

Mycket 

 

4. Om media släpper följande 

information om ett företag: ”Företag 

A:s förlust större än väntat” Företag 

A redovisar ett justerat resultat per 

aktie på minus 0,08 euro för det första 

kvartalet 2012 (aktien låg innan dess 

på 0,13 euro), vad gör du? 

 

 

 

6. Vilken typ av nyhetshändelser 

påverkar dig som investerare mest? 

(T.ex. uppköp, konjunkturrapporter, 

krig etc.) 

Svar:__________________________ 

 

 

7. På vilket sätt påverkas du av följande 

aspekter inför investeringsbeslut?  

Fundamental analys (analys av 

aktieinformation eller bolagsspecifik 

information från finansiella rapporter 

eller dylikt). 

Lite 

Någorlunda 

Mycket 

Teknisk analys(marknadens 

förväntningar och trender).  

Lite 

Någorlunda 

Mycket 

Psykologiska faktorer (övertro på 

marknaden, magkänsla eller intuition) 

Lite 

Någorlunda 

Mycket 

 
 

8. Hur påverkas du om en ”storägare” 

plötsligt börjar sälja av en aktie som du 

redan äger?  

Svar:_________________________ 
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5. Föreställ dig följande scenario: Du 

äger aktier i ett företag som precis 

varit med om en skandal, VD:n har 

anhållits som misstänkt för 

bedrägeriförsök, Vad gör du? 

Svar:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. På en skala 1 till 4, hur påverkas du av 

sinnesstämningen i din omgivning 

inför ett investeringsbeslut 

(Där 1 är påverkas inte alls och 4 

påverkas mycket) 

 

10. Anser du att mer information leder till 

mer lönsamma investeringsbeslut? 

Ja 

Nej 

 

11. Kön? 

 Kvinna 

 Man 

 

 

12. Ålder:______ 
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9.2 Bilaga 2  

 

Intervjubrev 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Internationella ekonomprogrammet vid Södertörns Högskola, som 

skriver vår kandidatuppsats. Uppsatsen skrivs inom Behavioral finance på den svenska 

aktiemarknaden. Syftet med studien är att undersöka hur media och psykologiska faktorer 

som till exempelvis flockbeteende och sinnesstämning påverkar investeringsbeslut. 

 

Vi skulle gärna vilja träffa dig personligen för en kortare intervju som tar ca en halvtimme. 

Resultatet av intervjun kommer vid önskemål behandlas anonymt. Skulle det inte passa med 

en intervju på plats skulle vi uppskatta om det kunde ske på annat sätt, möjligtvis via telefon 

eller e-post. Ett utkast av vårt intervjuunderlag kommer finnas tillhands inför intervjun. 

Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du kan hjälpa oss genom att utföra denna 

intervju. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Zeljka Baric & Selma Trnovac 

 

Zeljka_89@hotmail.com 

Selmatrnovac@hotmail.com 

  

mailto:Zeljka_89@hotmail.com
mailto:Selmatrnovac@hotmail.com
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9.3 Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfakta 

Ålder: 

Utbildning: 

Yrke: 

Hur länge har du arbetat inom branschen: 

Hur länge har du investerat i aktier: 

 

1. Vilken av följande faktorer ligger till grund för dina investeringsbeslut? 

- Fundamental analys, det vill säga analys av aktieinformation eller bolagsspecifik 

information från finansiella rapporter eller dylikt. 

- Teknisk analys, det vill säga marknadens förväntningar och trender 

- Psykologiska faktorer, det vill säga övertro på marknaden, magkänsla eller intuition. 

 

2. Hur väl känner du till den effektiva marknadshypotesen? Håller du med om att det är 

värdelöst att söka efter undervärderade aktier eller att förutspå trender i marknaden 

genom fundamental och teknisk information? 

 

Information 

3. Varifrån hämtar du din information om aktier? 

 

4. Hur mycket tid per dag ägnar du åt finansiell informationssökning? 

 

5. Hur snabbt reagerar du på ”ny” finansiell information?  

 

6. Vilken av följande källor motiverade dig vid ditt senaste aktieköp? 

- Finansanalytiker 

- Bekanta 

- Internet, tidningar, tv, radio (Om någon i denna punkt, vilken i så fall?) 

 

7. Hur många personer informerade du om din senaste investering? 
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8. Hur många av dessa personer tror du blev intresserade av aktien efter er diskussion? 

Ekonomisk psykologi 

9. Tror du att det uppstår flockbeteenden investerare emellan? Hur tror du i sådana fall 

att dessa uppstår? 

 

10. Vad gör du om dina kollegor plötsligt började sälja av en aktie som du redan äger? 

Spelar det någon roll vem det är som säljer? 

 

 

11. Påverkas du av sinnesstämningen i din omgivning när du tar investeringsbeslut? Hur 

påverkar det dig i sådana fall? (Till exempel: oroliga tider gör att du investerar mindre 

medan en positiv marknad får dig att investera mer, även väder och humör kan tas i 

beaktning).  

 

12. Tycker du att du själv är en bättre investerare än genomsnittet? Varför/Varför inte? 

 

 

13. Om du förlorat en stor summa pengar vid en investering, hur påverkar det dig inför 

nästa investering? Tar du exempelvis större risker för att ”få tillbaka” det du förlorat 

eller blir du försiktigare och tar mindre risker? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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9.4 Bilaga 4 

 Sammanställning av resultat från intervjuer 

 Ja Nej 

Tar du hänsyn till Fundamental analys vid 

investeringsbeslut 

4 0 

Tar du hänsyn till Teknisk analys vid investeringsbeslut 3 1 

Tar du hänsyn till psykologiska faktorer vid 

investeringsbeslut 

4 0 

Känner du till den effektiva marknadshypotesen? 4 0 

Håller du med den effektiva marknadshypotesen? 0 4 

Hämtar du främst din information om aktier på nätet? 4 0 

Ägnar du dagligen tid åt finansiell 

informationssökning? 

4 0 

Informerar du andra personer om dina investeringar? 3 1 

 

Tror du att det uppstår flockbeteenden investerare 

emellan? 

4 0 

Påverkas du av sinnesstämningen i din omgivning när 

du tar investeringsbeslut? 

4 0 

Anser du dig vara en bättre investerare än genomsnittet? 4 0 

 

 


