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Abstract 

 

Title What reasons can lead to stock investors irrational behavior? An empirical study.  

Date 2015-06-03 

Course Bachelor Thesis in Business Administration 

Author Batoul Gaballa Issa & Yusuf Taskin 

Tutor Ogi Chun 

Keywords Behavioral Finance, Overconfidence, Herd Behavior, Egocentricity, Efficient 

Market Hypothesis, Information 

Purpose The purpose of this study is to understand the reasons that can explain Swedish 

stock investors irrationality with consideration to their information processing. 

Method The survey was conducted using a quantitative research method with elements of 

qualitative aspects in form of web-based questionnaire. The survey was 

prestructured with closed survey questions, but also consists of open answers. The 

questionnaire was published on various websites for stock investors and social 

networks where the study sample consists of the members who chose to 

participate in the survey.  

Theory Behavioral Finance contradicts The Efficient Market Hypothesis and sets the 

basis for this survey. Overconfidence, Herd Behavior and Egocentricity are the 

three psychological factors studied in Behavioral Finance. 

Conclusion The conclusion of Overconfidence is that men are more overconfident than 

women, and the reason for this is explained by their backgrounds. The study 

shows that the causes for the occurrence of Herd Behavior include that investors 

sell their stocks when their surroundings do it, because of the fear that their 

surroundings knows something they don’t and they do not want to end up in a 

worse seat if the stock goes down. The reasons that Egocentricity occurs is 

explained by the stock they own gets a higher value in their minds, making the 

price of the stock rarely feeling satisfying. Investors also acts differently 

depending on which sources of information they use and how much time they 

devote to information.  

 

  



 
 

Sammanfattning 

 

Titel Vilka orsaker kan leda till aktieinvesterarnas irrationella beteende? En empirisk 

studie. 

Datum  2015-06-03 

Ämne  Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare Batoul Gaballa Issa & Yusuf Taskin 

Handledare Ogi Chun 

Nyckelord Behavioral Finance, Overconfidence, Herd Behavior, Egocentricity, Effektiva 

Marknadshypotesen, Information 

Syfte Syftet med studien är att förstå vilka orsaker som kan förklara svenska 

aktieinvesterares irrationalitet med hänsyn till deras informationsbearbetning. 

Metod Undersökningen är genomförd av en kvantitativ forskningsmetod med inslag av 

kvalitativa aspekter i form av webbaserade enkäter. Enkäten är prestrukturerad då 

de flesta undersökningsfrågor är stängda men består även av öppna 

svarsalternativ. Enkäten publicerades på olika aktieforum samt sociala nätverk där 

studiens urval består av de medlemmar som valde att delta i undersökningen.  

Teori Behavioral Finance ställs mot den effektiva marknadshypotesen och ligger till 

grund för undersökningen. Overconfidence, Herd Behavior och Egocentricity är 

de tre psykologiska faktorerna som studeras inom Behavioral Finance. 

Slutsats Slutsatsen för Overconfidence är att män har mer övertro än kvinnor och 

anledningen till detta förklaras av deras bakgrund. Studien visar att orsakerna till 

förekomsten av Herd Behavior är bland annat att investerare säljer sina aktier när 

deras omgivning gör det, till följd av rädslan att deras omgivning vet något de inte 

vet samt att de inte vill hamna i en sämre sits om aktien går ner. Anledningen till 

att Egocentricity uppstår hos aktieinvesterare förklaras av att aktien de äger får ett 

högre värde hos deras sinnen, vilket gör att priset på aktien sällan känns 

tillfredsställande. Investerare agerar dessutom annorlunda beroende på vilka 

informationskällor de använder samt hur mycket tid de lägger ner på information. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet har författarna för avsikt att ge läsaren möjligheten att förstå hur och 

varför investerare agerar så som dem gör på den finansiella marknaden utifrån teorier om 

rationalitet och psykologiska faktorer. Följaktligen övergår kapitlet till problemdiskussion, syfte 

och avgränsning med intentionen att åskådliggöra studiens ändamål. 

 

1.1 Bakgrund 
Information har en viktig roll inom den finansiella marknaden, den information som finns 

tillgänglig på marknaden påverkar människans investeringsbeslut. De placeringsalternativ man är 

intresserad av söker man i stor utsträckning information om. I dagens läge begär privatpersoner 

tydlig kommunikation från de etablerade företagen på marknaden. På grund av den ökade 

användningen av internet har vi idag tillgång till ett överflöde av information via olika typer av 

källor som exempelvis bloggar, forum, sociala medier, nyheter och TV (SCB, 2013). Dock antar 

ofta traditionella finansiella teorier att investerare är skickliga på att bearbeta information, vilket 

ger en orealistisk bild av verkligheten (Farrelly, 1980 s. 18). 

Information har en central del inom teorin om den effektiva marknadshypotesen som 

framställdes av Eugene Francis Fama. Teorin innebär att det finns ett förhållande mellan priset 

på tillgångar och den information som finns tillgänglig, och när en marknad snabbt anpassar sig 

till ny information är den effektiv. (Fama, 1970 s. 383) Antagandet att investerare har fullständig 

information i effektiva marknader innebär också i sin tur att investerare vet hur de ska hantera 

information. Tidigare forskning lägger mer fokus på hur snabbt marknaden kan bearbeta 

information snarare än kvalitén på sådan bearbetning. Mer information leder inte alltid till bättre 

beslut. Det kan vara avgörande för investerare att veta hur man ska hantera information istället 

för att samla på sig mer information. (Farrelly, 1980 s. 18) 

Enligt teorin om effektiva marknadshypotesen utvecklas således finansiella marknaden av olika 

antaganden, den ena är att investerare är rationella vid sina affärsmässiga beslut och den andra är 

att de är objektiva i sina prognoser om framtiden. Däremot har man inom Behavioral Finance 

kommit fram till att dessa antaganden är bristfälliga. Irrationella beslut samt misstag i 

framtidsprognoser är beteenden som frekvent förekommer hos investerare. Teorin har för avsikt 

att belysa varför investerare inte agerar rationellt och därmed går den emot tidigare finansiella 

teorier som utgår från antagandet att investerare agerar rationellt(Ritter, 2003). Nofsinger (2008 

s. 113-114) beskriver vissa investerare som irrationella och risksökare då de är villiga att ta högre 

risker om avkastningen är tillräckligt hög. Detta äger även rum inom den finansiella marknaden 

där vissa handlar mer frekvent, vilket ofta leder till höga kostnader som courtage och skatter. 

Courtage innebär aktiemäklaravgift en investerare betalar vid varje köp och sälj av en aktie 

(Finansportalen, 2015). I själva verket kan skatterna hanteras optimalt genom att sälja de 

tillgångar man förlorar på och hålla i de tillgångarna man tjänar på. Vissa individer investerar 

med skatteminimering i åtanke, dock gör de flesta precis tvärtom. Behavioral Finance menar inte 

att alla investerare är irrationella, men att en del, kanske de flesta, är det. (Ritter, 2003 s. 429)  
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1.2 Problemdiskussion 
Är investerare rationella vid sina beslut? Är de objektiva i sina förutsägelser om framtiden? 

Tanken av att psykologi kan vara en avgörande faktor för att fastställa bra investeringsbeslut har 

ekonomer avfärdat under en stor del av historien. Grundpelaren inom traditionell investering och 

finansiering handlar om att framställa instrument och strategier i syfte att maximera vinsten. 

Dock menar man inom Behavioral Finance att beslut om investeringar berörs i en större 

utsträckning av psykologiska faktorer än finansiella teorier (Ritter, 2003 s. 429). Oavsett hur 

många strategier det än finns för investeringar, kommer det vid något tillfälle förekomma en 

investerare som kan påverkas av sina känslomässiga drivkrafter inför sina investeringsbeslut.  

Investerarnas ageranden på marknaden har för det mesta varit svårt att klargöra. Inom Behavioral 

Finance försöker man utreda detta och ämnar förklara människans beteende mindre komplicerat. 

Information har således en central och avgörande roll för investerare. Utan information är det 

svårt att avgöra vilka investeringar man vill genomföra. Behavioral Finance går mot de 

traditionella antagandena om rationella investerare i effektiva marknader (Ritter, 2003 s. 429). 

Varför är Behavioral Finance viktigt för våra beslut? Investeringar är en beslutsprocess som 

baseras på analys av information och en bedömning av risk och osäkerhet. Vår mänskliga natur 

och känslor spelar en viktig roll i denna beslutsprocess. Teorin studerar hur investerare tar 

finansiella beslut utifrån deras styrkor och svagheter. Behavioral Finance ligger av den 

anledningen i centrum för investeringsprocessen och det har bidragit investerare med nya insikter 

i hur man kan investera sina pengar (Azzopardi, 2010 s. 5).  

Litteraturer inom psykologi har dokumenterat att investerare gör systematiska fel i deras sätt att 

agera och tänka, inte minst inom aktiemarknaden (Ritter, 2003 s. 429).  Tre faktorer ämnar 

förklara varför aktieinvesterare inte är rationella, vilka är Overconfidence, Herd Behavior och 

Egocentricity. Overconfidence kan beskrivas som den egenskap en investerare har när den 

överskattar sin förmåga att analysera över hur börsen kommer att utvecklas. Investerare anser sig 

själva vara bättre och mer kunniga än andra på marknaden (Barber et al. 2001 s. 261). Denna 

egenskap leder till att investerare skadar sin avkastning och presterar därmed sämre. Tidigare 

studie har diskuterat att män har mer övertro än kvinnor (Barber & Odean, 2001). Sundén och 

Surette (1998) refererar i sin artikel till tidigare forskningar (Bajtelsmit & Vanderhei 1997; Hinz 

et al 1997) som konstaterar att detta beror dels på att män investerar mer i riskfyllda sparformer 

som aktier, medan kvinnor investerar mer i säkra sparformer som fonder. 

Herd Behavior innebär att individer svarar på signaler från medmänniskors beteenden. 

Människor berörs i stor utsträckning av kommunikationen och relationen med omgivningen. 

Informations- och kunskapsbrist leder till att investerare tenderar att följa strömmen, vilket 

skapar ett flockbeteende. Detta beteende påverkar både investeraren och marknaden som leder 

till att investerare tar fel beslut (Prechter, 2001 s. 121) och marknaden upplever extrema 

svängningar, som exempelvis bubblor och börskrascher (Lux, 1995 s. 881).  

Egocentricity innebär oförmågan att se en situation ur en annans perspektiv än sin egna och 

egenskapen ger upphov till att vara självcentrerad. Detta ger bevis på ett starkt förtroende för 

individens egna uppfattningar som man tycker är riktigare än andras, vilket gör att investerare 

kan övervärdera sin aktie och därmed leda till att man har svårt för att sälja aktien även om den 

presterar dåligt (Azzopardi, 2010 s. 77). Egocentriska egenskaper kan således leda till att 

investerare undviker viktiga signaler. Irrationalitet kan resultera i ogynnsamma konsekvenser, 

därför är det viktigt att belysa dessa beteenden och därmed få privatpersoner att agera mer 
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kritiskt på den finansiella marknaden. Dessa tre psykologiska faktorer kommer utgöra 

grundpelarna för undersökningens syfte.   

 

1.3 Problemformulering 
Vilka är de bakomliggande orsakerna av de valda psykologiska faktorernas påverkan på 

aktieinvesterare? 

 Hur skiljer sig övertro mellan könen på den svenska aktiemarknaden? Vad beror då 

skillnaden på? 

 Varför förekommer flockbeteenden och egocentrism bland investerare samt hur kan 

hänsynstagandet till information förklara deras beteenden? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka orsaker som kan leda till svenska aktieinvesterares 

irrationella beteende med hänsyn till deras informationsbearbetning.  

 

1.5 Avgränsning 
Vid genomförandet av undersökningen valde författarna att avgränsa sig till tre specifika 

aspekter inom det stora ämnesområdet Behavioral Finance, vilka är Overconfidence, Herd 

Behavior och Egocentricity.  
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2. Metod 

Här redogörs vilka metoder som använts för att uppnå studiens syfte och problemformuleringar. 

Avsnittet börjar med en allmän översikt över metodval för att sedan förtydliga undersökningens 

tillvägagångssätt samt i slutet diskutera metodkritik. 

 

2.1 Vetenskapssyn 
I detta avsnitt presenteras den kunskapsteori som har präglat denna studie. I vetenskapsteorin 

finns två grundläggande kunskapsteorier, positivism och hermeneutik. Positivismen ämnar ge en 

beskrivning av individens beteende och handling, den talar för en användning av 

naturvetenskapliga metoder vid undersökningen av den sociala verkligheten och alla 

medföljande perspektiv (Patel & Davidson, 2011 s. 26-27). Denna vetenskapssyn är förknippat 

med en kvantitativ forskningsmetod som tillämpats i studien.  

Positivismens betydelse kan sammanfattas i ett par punkter, där den ena är bland annat att teorins 

syfte bygger på att generera hypoteser som sedan kan prövas. Forskaren utgår således från en 

teori och presenterar ett antagande om verkligheten i en hypotes, vilket kallas deduktion. Den 

andra punkten är genom insamling av fakta uppnår man kunskap som utgör grunden för 

allmänna principer och i sin tur sammanförs i teorier, vilket kallas induktion. Dessa två punkter 

är relevanta för studien. Kunskapsteorin som har genomsyrat denna undersökning är abduktion 

som är en kombination av både induktion och deduktion. Den abduktiva formen tillämpas av 

författarna genom valet av relevanta teorier för studiens syfte och med hjälp av de skapades 

undersökningsfrågor. Sedan användes det insamlade data för att upptäcka mönster och dra 

slutsatser. Abduktion har på så sätt sin grund i dialogen med det teoretiska perspektivet och 

resultatet av förståelsen av undersökningsområdet. (Patel & Davidson, 2011 s. 23-24) 

Hermeneutiken tolkar och studerar mänskligt beteende, kultur och det sociala samhället (Patel & 

Davidson, 2011 s. 29). Även denna vetenskapssyn har tillämpats då syftet med studien är att 

tolka och förstå aktieinvesterarnas beteende. 

 

2.2 Val av metod 
Det finns två huvudsakliga forskningsmetoder att använda sig av vid en forskning, kvantitativ- 

och kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsmetoden går ut på att forskaren själv befinner sig 

i den undersökning han studerar och därmed sker datainsamlingen samt analysen hand i hand. 

När forskaren samlar in empirisk data i syfte att presentera det i siffror eller grafiskt via diagram 

och tabeller talar man oftast om en kvantitativ forskningsmetod. Kvantitativa undersökningar 

kännetecknas oftast av att forskaren har med hjälp av olika mätinstrument haft för avsikt att söka 

samband, variation och avvikelse i undersökningen (Christensen, Engdahl & Grääs, 2001 s. 67).    

Det finns en mängd tidigare forskningar som har använt enkäter som undersökningsmetoder för 

att studera investerarnas beteende. Denna studies metodval stärks av tidigare forskning som är 

genomförd av Takemura och Kozu (2009). Syftet med deras forskning var att undersöka 
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förhållandet mellan enskilda privatpersoners beteenden, om huruvida de kommer att dra tillbaka 

sina insättningar från bankkonton vid negativa ekonomiska nyheter, och vilka faktorer som kan 

förklara deras handlingar. De faktorer forskarna undersökte var bland annat tillit till 

informationskällor, hur ofta de kommunicerar med sin omgivning, individernas transaktioner 

med bankerna samt deras olika egenskaper. Forskarna samlade in data via webb baserade enkäter 

och analyserade den med hjälp av statistiska sambandsmått genom att ställa upp hypoteser och 

testa de med Chi2-test.  

Även Shiller (1987) fann bland annat att enkätundersökningar är användbara forskningsmetoder 

då det syftade till att samla specifika fakta om individernas beteende.  En fördel med enkäter 

enligt honom var att öppna frågor, där respondenterna ombeds skriva egna svar, bidrar med 

kunskap till forskarna om sådant man inte kan erhålla från traditionella enkäter med stängda 

frågor (Shiller, 1987 s. 1). Då denna studie ämnar undersöka specifika orsaker bakom 

investerarnas beteende valdes enkät som undersökningsmetod. 

Detta arbete har genomförts av en kvantitativ forskningsmetod med inslag av kvalitativa 

aspekter. Motiven för dessa valda ansatser är att författarnas enkät är prestrukturerad då de flesta 

undersökningsfrågor är stängdamen består även av öppna svarsalternativ där respondenten kan 

bidra med egna ord och åsikter. Detta har författarna tagit hänsyn till i syfte att uppnå högre 

trovärdighet hos respondenternas svar då en risk med stängda frågor är att man inte ger möjlighet 

till utvecklade svar.  

Empirin har samlats in med hjälp av webbaserade enkäter då tanken bakom detta är att man når 

en större mängd respondenter än via enkäter i pappersform. Studien fokuserar på svenska 

aktieinvesterare och därför har författarna som undersökningsfråga om undersökningens 

respondenter har vid något tillfälle investerat i aktier. På grund av detta kriterium blir det enklare 

att nå de representativa respondenterna på hemsidor som besöks av aktieinvesterare.  

Google Forms är det verktyg författarna har valt att använda för att utforma den webbaserade 

enkäten. Programmet tillhandahålls av Google samt hanteras direkt via internet och kan redigeras 

efter den design som är önskvärt eller speglar bäst undersökningen. När man har tagit med de 

frågor man vill undersöka i enkäten samt format den efter önskemål kan man välja att dela 

enkäten på olika sociala nätverk eller skicka den direkt via e-post. Resultaten från 

undersökningen samlas automatiskt hos Google Kalkylark och svar informationen får man i 

realtid. Programmet är effektivt för enkätundersökningar samt enkel att manövrera med. 

 

2.3 Pilotstudie 

När enkäten är klar kan den förhandsvisas för att kunna se hur den kommer att se ut i 

respondenternas ögon. Innan publiceringen av enkäten genomfördes en pilotstudie, vilket innebär 

att författarna valde att pröva hur de valda testrespondenterna uppfattade undersökningsfrågorna. 

Detta i syfte att minska misstolkningar och försäkra om att resultaten som erhölls besvarade det 

studien ämnade undersöka innan den når ut till urvalsgruppen. Efter genomförandet av 

pilotstudien märkte författarna att vissa förbättringar krävdes då testrespondenterna upplevde att 

det fanns risk för misstolkningar. (Patel & Davidson, 2011 s. 60) 
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2.4 Primär- och sekundärdata 
Denna studie innehåller både primär- och sekundärdata, där primärdata är den data forskaren på 

egen hand samlar in genom att använda någon form av insamlingsmetod. Insamlingsmetoden 

kan variera beroende på om man har en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Sekundärdata är 

information som redan finns befintligt och har samlats in av andra forskare eller registerdata som 

exempelvis Statistiska centralbyrån. Till sekundärdata avses även sammanställningar av tidigare 

publicerade vetenskapliga artiklar. (Patel & Davidson, 2011 s. 69) Studiens primärdata omfattas 

av den information som erhållits från den utförda enkätundersökningen. Sekundärdata har 

huvudsakligen innefattat tidigare vetenskapliga artiklar samt litteraturstudier som har erhållits 

från befintliga källor inom samma ämnesområden. Dessutom har sekundärdata använts i syfte att 

analysera empirin och för att kunna dra slutsatser.  

 

2.5 Population och urval 
Undersökningens population är samtliga aktieinvesterare i Sverige. När man väl har definierat 

populationen måste forskaren fråga sig om alla individer i populationen går att undersöka eller 

endast en mindre del i form av ett urval. Populationer är oftast stora vilket tvingar forskaren att 

arbeta med urval (Denscombe, 2009 s. 32). Undersökningens urval består av medlemmar som 

valde att delta i undersökningen från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Placera.nu, 

AktieExperterna.se samt inom aktiegrupper på Facebook. Dessa sidor valdes i syfte att erhålla så 

lågt bortfall som möjligt då sidorna besöks av aktiva aktieinvesterare. Enkäten innehåller frågan 

om hur ofta aktieinvesterarna handlar aktier, de som svarade ”Jag handlar inte” hamnade som 

bortfall. Det man även måste ta hänsyn till som forskare är hur resultatet från urvalet kan säga 

något om den hela populationen. En förutsättning för att urvalet ska kunna ge information om 

populationen är att den är representativ. Ett tillvägagångssätt för att få så representativ urval som 

möjligt är att urvalet görs slumpmässigt. När det genomförs slumpmässigt finns det ett samband 

mellan urvalets storlek och dess representativitet. Empirins tillförlitlighet ökar och marginalerna 

för fel minskar ju större urval som används (Denscombe, 2009 s. 33). Dock kan studiens 

representativitet i urvalet ifrågasättas då alla i populationen inte har samma möjlighet till att delta 

i undersökningen för att alla inte är medlemmar. Urvalet har därmed genomförts via 

bekvämlighetsurval, som bygger på de första som finns till hands (Denscombe, 2009 s. 39), 

eftersom de medlemmar som valde att delta i undersökningen råkade finnas tillgängliga när 

enkäten publicerades. 

 

2.6 Enkätens utformning 
Genom att reducera risken för att gå miste om insiktsfulla svar, vilket stängda frågor kan 

medföra, har 8 av 17 frågor öppna svarsalternativ där deltagaren har möjlighet att skriva egna 

kommentarer eller åsikter. I början av enkäten finns en beskrivning av undersökningsområdet 

samt relevant information för respondenterna som exempelvis anonymitet. Dessa åtgärder anser 

författarna bidrar till att erhålla bästa möjliga och pålitliga svar.    

Författarna valde att utgå från ett antal bakgrundsvariabler. Vilken utbildning respondenterna 

hade togs hänsyn till i syfte att studera om dem med högre utbildning hade differentierade svar i 

förhållande till resterande. Detta för att undersöka om man kan dra slutsatsen om att de 

högutbildade agerar mer rationellt. Nästa bakgrundsvariabel var hur ofta man handlar med aktier 
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i syfte att jämföra de mer aktiva investerares beteenden med de passiva. De två sista 

bakgrundsvariablerna berörde kön och hur pass intresserad aktieinvesterarna är av aktier för att 

undersöka orsakerna bakom Overconfidence. 

Genom att undersöka hur aktivt respondenterna handlar samt vilken utbildning de har i 

förhållande till hur de tar hänsyn till information, bidrar detta med en djupare uppfattning till hur 

de agerar på marknaden. Den första frågan om information varom respondenternas innehav 

består till en stor del av svenska aktier, sedan följde en fråga till alla som svarade ”Ja”. 

Följdfrågan var ”Om ja, vad beror detta på”. Dessa ställdes för att se om de högutbildade 

respondenterna var väl diversifierade eller inte, i det sammanhanget att rationella investerare inte 

ser utländska aktier som ett hinder för investeringar. Den andra handlar om respondenterna tolkar 

riksbankens reporäntesänkning positivt eller negativt. Poängen med frågan var att undersöka om 

respondenterna tolkar samma information likadant samt orsakerna till deras tolkning. De två sista 

frågorna om information handlar om hur ofta och var respondenterna söker information. 

Avsikten med dessa var att studera om aktiva informationssökare agerade olika relativt de 

passiva informationssökarna samt vilka informationskällor som var populära bland könen. 

Vidare ställdes två frågor som behandlar en av studiens valda teorier, nämligen Overconfidence. 

Med frågorna om övertro har författarna för avsikt att se hur skillnaden mellan de manliga och 

kvinnliga respondenterna ser ut när det gäller vilken bild de har av sig själva på aktiemarknaden. 

Fortsättningsvis följde fyra frågor om Herd Behavior, som beskrev två olika scenarion vilka har 

för avsikt att studera hur respondenterna valde att agera utifrån de scenarion de tog del av. Dessa 

är utformade utifrån de undersökningar som genomförts i tidigare forskningar om 

flockbeteenden. De fyra sista frågorna med följdfrågor i enkäten behandlar teorin om 

Egocentricity. Dessa frågor ämnade förstå vilken syn svenska aktieinvesterare har på sina 

investeringar och vad som orsakar detta.  

 

2.7 Dataanalys 
Författarna har med hjälp av Google Formulär och SPSS bearbetat det insamlade data. Google 

Formulär är ett verktyg som används för att på ett enkelt sätt skapa webbaserade enkäter. De 

erhållna svaren från undersökningen sammanställdes automatiskt till ett kalkylark som visade 

vad varje respondent svarade på varje fråga vilket illustrerades direkt i arken i form av olika 

diagram och grafer.  

För att sedan kunna analysera svaren användes SPSS, som är ett verktyg för statistisk analys, där 

författarna kodade om varje svarsalternativ i undersökningen. För att kunna dra slutsatser om det 

föreligger ett samband mellan kön och övertro gjordes en hypotesprövning med hjälp av ett 

sambandsmått, så kallad Chi2-test. Detta mått var tillämpligt att använda, då variablerna är mätta 

på nominal- och ordinalnivå. Chi2-test bygger på att den observerade fördelningen jämförs med 

en hypotetisk nollfördelning, där nollfördelningen är den tänkta fördelningen om inte det skulle 

finnas ett samband mellan variablerna (Körner & Wahlgren, 2005 s. 237). Författarna ställde två 

hypoteser, en nollhypotes och en mot hypotes, för att pröva om nollhypotesen skulle förkastas 

eller inte (Körner & Wahlgren, 2006 s. 191), med en signifikansnivå om 95 %. 
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2.8 Sammanfattning av hypoteser 

Teoretiskt ursprung Testnummer Hypotes 

Overconfidence Test 1 H0: Män anser sig inte ha högre kunskapsnivå. 

H1: Män anser sig ha högre kunskapsnivå. 

 

Overconfidence 

 

Test 2 

H0: Män anser sig inte vara bättre investerare 

än genomsnittet. 

H1: Män anser sig vara bättre investerare än 

genomsnittet.  

 

Overconfidence 

 

Test 3 

H0: Sambandet Övertro - Intresse för 

aktiemarknaden är oberoende av kön. 

H1: Sambandet Övertro - Intresse för 

aktiemarknaden är beroende av kön. 

 

Overconfidence 

 

Test 4 

H0: Sambandet Övertro- Ekonomiutbildning 

är oberoende av kön. 

H1: Sambandet Övertro- Ekonomiutbildning 

är beroende av kön. 

 

Overconfidence 

 

Test 5 

H0: Sambandet Övertro- Hur ofta man handlar 

aktier är oberoende av kön. 

H1: Sambandet Övertro- Hur ofta man 

handlar aktier är beroende av kön. 

Figur 1- Sammanfattning av hypoteser 

 

2.9 Metodkritik 
Kvantitativa forskningsmetoder kritiseras utifrån dess reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

innebär graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, det vill säga 

att man får samma resultat varje gång man mäter. Detta kan man undersöka genom att mäta vid 

en viss tidpunkt och sedan upprepa mätningen vid ett senare tillfälle. Om resultaten från de båda 

tillfällena överensstämmer på en hög grad med varandra tyder det på en hög reliabilitet. 

(Denscombe, 2009 s. 424) Då studiens undersökningsfrågor syftar till att hitta bakomliggande 

orsaker till aktieinvesterares beteenden kan reliabiliteten vara bristande. Detta eftersom 

orsakerna inte behöver vara permanenta och att respondenterna kan bete sig på liknande sätt vid 

ett senare tillfälle, dock på grund av andra orsaker. Då studiens enkätundersökning genomfördes 

under en tid där Stockholmsbörsen hade en uppåtstigande trend, hade det även varit intressant att 

genomföra samma undersökning under en nedåtgående trend i syfte att testa undersökningens 

reliabilitet. Undersökningen bestod dessutom av stängda frågor, vilket kan leda till att man styr 

svaren. Detta har författarna tagit i beaktning och medvetet valts i syfte att hitta specifik 

information om respondenternas beteenden. Även ett fåtal öppna frågor fanns med i enkäten för 

att ge mer frihet för deltagarnas svar. Generaliseringsproblem uppstod i denna studie då 

författarna tillämpade bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet inte blir representativt.   

Lika viktigt som det är att ha en hög reliabilitet är det att ha en hög validitet. Validitet avser ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas. Validitet går således ut på en bedömning av 

de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. (Denscombe, 2009 s. 

425) Validiteten av studien beror till stor del av hur pass relevanta undersökningsfrågorna är för 
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de problemformuleringar som ska besvaras. De första frågorna i enkäten som behandlar de valda 

variablerna är viktiga för att kunna få en bild och dra slutsatser av deltagarnas beteende. 

Variablerna är bland annat kön, utbildning och hur ofta de handlar aktier. När man separerar 

respondenterna mellan de som handlar aktier och de som inte gör det uppnår man en högre 

validitet då undersökningen syftar till att studera hur de som investerar beter sig. Eftersom 

studien har frågeställningar som behandlar beteende kan det uppfattas som känsliga frågor för 

deltagarna. Exempelvis kan en investerare vilja framstå att den agerar individuellt och tar egna 

beslut, vilket kan leda till att författarna inte erhåller sanningsenliga svar. En risk som enkäter 

medför är att de stängda frågorna kan få respondenten att inte känna sig nöjd med något av 

svarsalternativen, samt att de öppna frågorna kan tolkas olika och därmed leda till svar för olika 

saker. 

Då syftet med studien är att förstå varför investerare beter sig irrationellt på den finansiella 

marknaden och hur de tar hänsyn till information är det svårt att få en rättvis bild med bara hjälp 

av kvantitativ ansats. De erhållna svaren från enkätundersökningen kan ha varit missvisande på 

så sätt att respondenterna kan ha undvikit att ge en korrekt bild av sig själva och deras beteende 

på aktiemarknaden. Istället valdes en kvantitativ ansats med inslag av en kvalitativ ansats i form 

av öppna svarsalternativ.  

 

2.10 Källkritik 
Studiens samtliga källor är granskade på ett noggrant sätt och bygger på tidigare forskningar som 

har studerat de olika faktorerna inom Behavioral Finance samt vetenskapliga artiklar som 

kopplar olika teorier som berör studiens ämne. 

Inga av de tidigare forskningarna som använts i studien har genomförts på den svenska 

finansiella marknaden. Då bland annat språk och kultur i andra länder skiljer sig med svenska 

marknadens, innebär detta att det kan leda till annorlunda resultat. Länder med olika kulturer tar 

exempelvis hänsyn till risker på olika sätt. Beroende på vilket år forskningarna genomförs kan 

detta även påverka utfallet av studierna, då vid uppgångsfas kan man få ett resultat och vid 

nedgångsfas kan man få ett annat resultat.  
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3. Teori 

Detta kapitel börjar med en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt där författarna 

ämnar belysa de relevanta aspekterna utifrån valda teorier. Fortsättningsvis förklaras hur 

teorierna tillämpas för att slutligen presentera tidigare forskning. 

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 
När all tillgänglig information i marknaden återspeglas i priset på tillgångar talar man om att 

marknaden är effektiv, vilket är utgångspunkten i teorin om den effektiva marknadshypotesen 

som grundades av Eugene Fama (1970). När informationen återspeglas i priset på tillgångar 

resulterar det att institutioner och investerare kan agera rationellt. Fama menar att en marknad 

kan vara effektiv genom tre kriterier (Fama, 1970 s.383): 

Med Rationality menas att investerare inte kommer vilja sälja sina aktier till det gamla priset om 

marknaden har fått tillgång till ny information som ökat företagets värde. Det innebär också att 

nya investerare är villiga att betala mer för aktien, vilket leder till ett ökat pris. Investerare agerar 

således rationellt och ser ingen anledning till att vänta med att antingen köpa eller sälja aktien till 

det nya priset. (Pontiff, 2006 s.37) 

Independent Deviations from Rationality innebär att investerare tänker och reagerar olika när ny 

information når marknaden med obesvarade frågor. En del kommer vara optimistiska och 

övervärdera aktien medan andra kommer vara pessimistiska och undervärdera aktien. Dessa två 

aktörer kommer ta ut varandra och leda till att marknaden ändå når en nivå av effektivitet. Trots 

denna fördelning kommer aktien bli rätt värderad. (Jain, 2012 s. 17) 

På en marknad är de flesta investerare amatörer och irrationella. Amatörerna handlar utifrån sina 

känslor och förmodar att aktier är under- eller övervärderade utan att ha analyserat företagen 

noggrant som de professionella gör. Amatörer handlar oftast med en liten summa pengar, medan 

professionella gör det motsatta. Trots detta räcker det med att endast få investerare ska vara 

rationella och professionella för att marknaden ska vara effektiv. Detta för att de rationella skulle 

tjäna pengar på Arbitrage, att man köper tillgångar på en marknad och sedan snabbt säljer de på 

en annan marknad till ett högre pris, och på så sätt utnyttja prisskillnaden. (Pontiff, 2006 s. 37) 

Om åtminstone ett av dessa kriterier är uppfyllda är marknaden effektiv. Marknaden reagerar 

olika beroende på vilken typ av information den erhåller. Fama (1970) delade därmed in 

information i tre olika kategorier, vilka är historisk data, allmänt tillgänglig information och all 

information. Hur de tre informationstyperna påverkar priset på aktierna undersöks i de följande 

tre formerna av marknadseffektivitet.  

Under The Weak Form av marknadseffektivitet antas aktiepriset återspegla all historisk 

information. Då den svaga formen av marknadseffektivitet är uppfylld går det inte att generera 

överavkastning genom att titta på hur aktiepriserna rört sig tidigare. Historisk prisinformation ger 

inte information om avvikelsen mellan dagens och förväntad avkastning.(Fama, 1970 s. 383) 
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I The Semi-strong Form av marknadseffektivitet avspeglas historisk information och 

ny offentlig information i priserna.  Med offentlig information menas publik information som 

exempelvis årsredovisningar, bokslut eller andra ekonomiska rapporter. Semi-stark 

marknadseffektivitet implicerar den svaga formen av marknadseffektivitet. (Fama, 1970 s.383) 

I The Strong Form av marknadseffektivitet återspeglas all information i priserna, historisk-, 

offentligt- samt insiderinformation. Överavkastning kan inte åstadkommas under förutsättning att 

den starka formen av information gäller på marknaden. Marknaden måste vara semi-stark för att 

kunna vara stark.(Fama, 1970 s. 383)  

 

3.2 Behavioral Finance 
Det som diskuteras inom Behavioral Finance är hur psykologiska faktorer påverkar olika 

individers investeringar, eftersom man utgår från att investerare inte enbart handlar rationellt, 

och hur det i sin tur påverkar den finansiella marknaden. Då teorin beaktar investerares 

emotionella engagemang och personlighet vid investering anser man att det är viktigt att ta 

hänsyn till detta och därmed medräknar man alla aspekter på marknaden. (Qawi, 2010 s. 18) 

Tidigare i studien har det diskuterats tre kriterier för att marknaden ska vara effektiv. Dessa var 

Rationality, Independent Deviations from Rationality och Arbitrage. Det räckte med att 

åtminstone ett av dessa kriterier var uppfyllda för att marknaden ska kunna kännetecknas som 

effektiv. Dock anser flera forskare inom Behavioral Finance att detta inte stämmer och 

argumenterar mot att inga av dessa kriterier är sannolikt att uppnås i verkligheten.  

Det forskarna menar inom det första kriteriet är att människor tenderar att agera efter irrationella 

samt risksökande beteenden. Men även inom den finansiella marknaden stöter man på 

investerare som handlar efter sina känslor. (Ritter, 2003 s.429)Det som argumenteras i andra 

kriteriet är att avvikande från rationalitet inte sker slumpmässigt och att detta kan inte uppnås på 

grund av två principer. Den ena principen är Representativeness som kan förklaras genom att 

investerare drar slutsatser från otillräcklig information. Exempelvis köper investerare en aktie 

hos ett företag som har redovisat positiva försäljningssiffror under ett tillfälle och tror att 

företaget kommer fortsätta prestera lönsamt. Investeraren anser att informationen den tog del av 

är mer representativ än vad det egentligen är. Den andra principen är Conservatism som innebär 

att människor är långsamma med att anpassa sig till ny information. Ett flertal studier inom 

finansiering har rapporterat att även aktiepriserna långsamt anpassar sig till den nya 

informationen från företagets resultatmeddelande. (Ritter, 2003 s. 432) 

Det som diskuteras i tredje kriteriet är att köpa tillgångar på en marknad för att sedan snabbt sälja 

till ett högre pris är mer riskfyllt än vad man tror. Trots att amatörer handlar med en liten summa 

pengar, är de fler till antalet än professionella. Detta innebär att de professionella måste handla 

med en ännu större summa pengar för att kunna balansera priserna, vilket leder till mer riskfyllda 

beteenden. (Ritter, 2003 s. 433)  
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3.2.1 Overconfidence 

Overconfidence som står för övertro på svenska, beskrivs som den egenskap en investerare har 

när den överskattar sin förmåga att analysera över hur börsen kommer att utvecklas. Investerare 

överdriver således sannolikheten att deras personliga bedömningar av värdet på aktier är mer 

exakta än andras bedömningar. Rationella investerare handlar endast när de tar till sig ny 

information som ökar deras förväntade avkastning, medan investerare med övertro sänker sin 

förväntade avkastning genom att handla för mycket. De håller orealistiska förväntningar om hur 

högt deras avkastning kommer att bli och förbrukar för mycket resurser på att samla information 

om en investering. De innehar även mer riskfyllda portföljer än rationella investerare med 

samma grad av riskaversion. Denna övertro leder inte sällan till att de fattar beslut om 

placeringar med svaga motiveringar samt att de genomför fler affärer än de borde. Många inom 

denna grupp har således en bild av sig själva som inte stämmer överens med verkligheten samt 

att de tror att deras kapacitet och vetskap är bättre än genomsnittet. (Barber & Odean, 2001)  

Studier inom olika branscher har visat att människor tenderar att överskatta precisionen i sina 

kunskaper. Läkare, sjuksköterskor, ingenjörer och chefer har alla observerats uppvisa övertro. 

Övertro äger störst rum vid genomförandet av svåra uppgifter, som att exempelvis göra 

framtidsprognoser för ett företag. Att välja aktier som kommer överträffa marknaden är en svår 

och någorlunda oförutsägbar uppgift. Därför menar Barber och Odean (2001) att övertro 

förekommer mest inom aktiemarknaden.  Investerare som är säkra på sina beslut oroar sig 

mindre om att inte ha all information, detta gör att de överdriver validiteten av tidigare insamlad 

information (Hamberg, 2004 s. 126).   

Några av de mest uppmärksammade antaganden man har gjort om investerare med övertro är att 

de övervärderar sin förutsägelse av den finansiella marknaden samt underskattar andra 

investerares beräkningar, vilket leder till att handlaren med hög övertro köper i stora mängder 

relativt den rationella handlaren. Investerare med hög övertro behöver mer likvida medel för att 

kunna finansiera de stora köpvolymerna. En av orsakerna till övertro kan vara att investeraren 

har information, som allmänheten inte har tillgång till, om det börsnoterade företaget i fråga. 

(Barber & Odean, 2001) 

 

3.2.2 Herd Behavior 

Flockbeteende är ett fenomen inom finansiell psykologi som innebär att investerare väljer att 

handla utifrån information de tar till sig från flocken. Detta beteende uppstår hos investerare som 

är känslomässiga och osäkra vilket gör att de har svårt att agera utifrån egna beslut. För att skapa 

trygghet och säkerhet väljer individerna att imitera andra då de åtminstone kan vara 

tillfredsställda på att de inte kommer hamna i en sämre sits än resterande (Hamberg, 2001 s. 

124). Individer uppfattar tillgångar som attraktiva när majoriteten av medmänniskorna har visat 

ett intresse för dem, vilket resulterar i ett förökat värde hos tillgångarna (Forbes, 2009 s. 221). 

Privatpersoner värderar oftast andras omdömen högre än sina egna eftersom man tror att andra 

har tillgång till färskare information. Banerjee (1992, s. 803-804) beskriver detta med hjälp av en 

modell som förklarar hur flockbeteende uppkommer. Exempelvis kommer den första 

investeraren att ta ett beslut utifrån sin privata information. Om den andra investeraren inte har 

information kommer denne föredra att agera likadant som den första investeraren, men skulle 

denne däremot ha privat information och informationen skiljer sig kommer ett problem uppstå. 



13 
 

Problemet är att investeraren hamnar mellan två val. I detta fall tenderar den andra investeraren 

att agera efter den förstas beslut då det är en form av trygghet.  

Ett exempel på flockbeteende är att aktieanalytiker tenderar att imitera andra analytikers 

rekommendationer i syfte att inte sticka ut från mängden då det kan skapa en osäkerhet. 

Analytikerna är måna om sina jobb vilket gör att de agerar försiktigt och inte vågar gå emot 

strömmen genom att ha en avvikande analys. Om analysen skulle visa sig vara fel, vill man inte 

stå till svars. (Scharfstein & Stein, 1990 s. 477) 

Flockbeteendet delas upp i två kategorier, det omedvetna- och medvetna flockbeteendet. Inom 

det omedvetna flockbeteendet kommer investerare som har tillgång till samma information och 

kunskap att agera likadant vid samma tillfälle. Ett exempel på detta är när ett företag släpper ut 

en rapport som visar att företaget har gått i förlust, då agerar investerare på ett liknande sätt vid 

detta tillfälle. Detta är sålunda ett resultat av en effektiv marknad samt investerarnas rationalitet. 

Det medvetna flockbeteendet är när investerare väljer att observera andra för att sedan imitera 

dessa. (Bikhchandani & Sharma, 2001 s. 280-281) 

 

3.2.3 Egocentricity 

Egocentricity innebär oförmågan att se en situation ur en annans perspektiv än sin egna. 

Egenskapen ger upphov till att vara självupptagen och därmed leder detta till att investerare har 

en ensidig syn på sina investeringar. Detta ger bevis på stark förtroende för individens egna 

uppfattningar som man tycker är riktigare än andras. Människor har en tendens att hålla fast vid 

sina åsikter vilket leder till att man håller fast vid hur saker och ting är. På ett liknande sätt, 

värderar ofta investerare en tillgång mer när de äger det. Detta leder till ett egenintresse hos 

tillgången, vilket gör att man bedömer sin investering subjektivt istället för objektivt. 

(Azzopardi, 2010 s. 77) 

En rationell investerare skulle betala en bestämd summa pengar för att förvärva en tillgång och 

skulle även vara villig att sälja den för samma pris. Dock fungerar inte de flesta investerare på 

detta sätt. När vissa investerare förvärvar en tillgång får den ofta ett högre värde. Detta leder till 

att man undviker att handla till marknadspris samt att det tenderar till ett beteende där man köper 

och håller fast i sina tillgångar. Aktiepriset verkar aldrig vara tillräckligt högt för att kunna sälja. 

Som ett resultat vill inte investerare möta nyheter som på något sätt minskar värdet av aktien de 

håller i. När de stöter på nyheter som visar förluster hos ett företag eller en ledning som presterat 

dåligt, ursäktas nyheterna eller anses vara undantag. Förhoppningar gör att investerare blir 

tveksamma till att inse fakta. Så fort en investerare köper en aktie börjar den se mer attraktiv ut. 

Det skapas ett egenintresse som kan leda till att investerare med egocentrism blir 

beslutsförlamade. De håller bara i aktien och hoppas, fast än marknadspriset aldrig blir 

tillfredsställande. (Azzopardi, 2010 s. 77) 
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3.3 Informationsperspektiv 
Att priserna reflekteras hos aktierna utifrån den information som marknaden bearbetar är ett 

grundläggande antagande i den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970 s. 388). Priset på 

aktier påverkas delvis av utbud och efterfrågan. Vad som dock oftast driver en investerare till att 

köpa eller sälja en aktie är informationen den tar del av.  Information är således en avgörande 

faktor till förändringen i pris hos en aktie. Marknadens effektivitet beror till en stor del av två 

antaganden. Det ena är att givet en viss tidsperiod beror en akties abnormala avkastning på 

information och nyheter under samma tidsperiod. Det andra är att en investerare som använder 

samma information kan inte räkna med att tjäna på den abnormala avkastningen, med andra ord 

kan man aldrig överträffa marknaden. (Fama, 1998 s. 288)   

Det som dock diskuteras inom Behavioral Finance om information är att människans förmåga att 

ta emot information via sina sinnen är begränsad. För att kunna absorbera all information måste 

det finnas någon form av urval. Dessutom är informationen komplex och därmed kan man bara 

tolka delar av det. Människor försöker även binda ihop informationen för att kunna hantera 

komplexiteten. Man tar aldrig till sig all information som finns tillgängligt och alla alternativ, 

man begränsar sig, både avsiktligt och oavsiktligt. Detta leder till att människor förenklar 

insamlingen och tolkningen av informationen. Det är sådana förenklingar som kallas för 

heuristik. (Hamberg, 2004 s. 123-124)   

Availability of Information Heuristic är en typ av heuristik som innebär att människor tenderar 

att välja lättillgänglig information. Detta har uppmärksammats på finansiella marknader där 

investerare har en benägenhet för att investera hos de inhemska bolagen istället för utländska. 

Amerikaner har en tendens att köpa aktier hos amerikanska bolag och franska institutioner köper 

aktier hos franska företag. Detta menar man inom Behavioral Finance att det går mot en av de 

viktigaste aspekterna inom portföljvalsteori, diversifiering, vilket är en ytterligare förklaring till 

varför människor inte är rationella. (Cooper & Kaplanis, 1995 s. 95) Man menar att 

tillgänglighetsheuristik är nära besläktat med Herd Behavior då lättillgänglig information är 

något majoriteten av investerare väljer att utgå ifrån vid sina investeringar vilket skapar ett 

flockbeteende.   

The Framing Heuristic handlar om hur människor tolkar information som är känd. Två 

individer med olika bakgrund kan tolka samma typ av information på olika sätt. Vad som avgör 

denna tolkning är vilken referenspunkt som innehas av individerna. Exempelvis kan goda 

nyheter om ett lands ekonomi påverka aktiemarknaden negativt på grund av rädslan för ökad 

inflation, samtidigt kan samma nyhet uppfattas positivt av andra. Människors omdöme och beslut 

påverkas mycket av på vilket sätt fakta presenteras för dem. Ett exempel på Framing Heuristic är 

att ju oftare investerare följer sina aktier och utvecklingen på marknaden, desto mindre tenderar 

de att placera i värdepapper. Förändringarna på kort sikt gör att de uppfattar aktiemarknaden som 

mer riskfylld. (Hamberg, 2004 s. 126)  
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3.4 Teoretisk tillämpning 
Denna undersökning bygger på två grundläggande teorier, vilka är den effektiva 

marknadshypotesen och dess motståndare Behavioral Finance. På den ena sidan finns en teori 

som menar att investerare är rationella samt att det föreligger ett förhållande mellan priserna på 

marknaden och den information som finns tillgänglig. På den andra sidan finns den teori som 

menar att det är olika psykologiska faktorer som spelar en betydande roll vid investeringar. 

Investerare kan inte hålla isär sina känslor från informationen den har och därmed leder detta till 

att individen inte agerar rationellt. 

Dessa konkurrerande teorier ställs mot varandra i syfte att testa den ena teorin och inrikta 

analysen på att avgöra hur Behavioral Finance kan förklara den empiriska insamlade data. 

Avsikten med studien är att bestrida teorin om den effektiva marknadshypotesen och testa olika 

faktorer inom teorin om Behavioral Finance, genom att undersöka varför aktieinvesterare på den 

svenska aktiemarknaden agerar på ett visst sätt. Teorin om informationsperspektivet tillämpas i 

det sammanhanget att författarna ämnar se om det finns samband i hur aktieinvesterare tar 

hänsyn till information samt om det har en påverkan på deras ageranden. En investerare som är 

aktiv informationssökare kan exempelvis inte vara lika svag för flockbeteende som en passiv 

informationssökare. 

Figuren nedan illustrerar hur de tre psykologiska faktorerna hänger ihop med irrationellt 

beteende. 

 

 

Figur 2- Irrational Behavior 

 

3.5 Tidigare forskning 
Information har en stor influens på investerarnas beslut då den effektiva marknadshypotesen 

menar att investeraren använder sig av all tillgänglig information som finns och att människan är 

rationell. Behavioral Finance motsäger detta och menar att det är de psykologiska faktorerna och 

inte informationen som har en påverkan på individernas beslut. 

Christiansen, Joensen och Rangvid (2008) undersökte om somliga individer är bättre är bättre än 

andra på att samla och bearbeta information om aktiemarknaden. Syftet med studien var att 

undersöka om det förelåg en relation mellan deltagandet på aktiemarknaden och 

ekonomiutbildning, och slutsatsen blev att individer med ekonomiutbildning är mer aktiva på 

marknaden och investerar mer än de som inte har ekonomiutbildning. Studien genomfördes med 
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hjälp av registrerad paneldata som inkluderade information om utbildning för varje individ. 

Resultatet omfattade 10 % slumpmässigt urval av den danska befolkningen under en viss 

tidsperiod. Vilken roll utbildning har på investerare var något även Guiso och Japelli (2005) ville 

studera och de fann att individer med utbildning har mer kunskap om aktier.  De konstaterade att 

ju mer kunskap om ekonomi man har desto mer förstår man hur aktier funkar samt att man har 

lättare för att uppskatta kostnader. 

Garcias (2013)  studerade hur individer bearbetar och tolkar informationen som de samlar in 

inför ett investeringsbeslut. Forskningen resulterade att det var två aspekter som spelade en 

dominerande roll i det ekonomiska beslutsfattande och dessa var övertro och kognitiva bias. Hon 

menade att övertro kan leda till att investerare avviker viktiga signaler från marknaden och 

kognitiva bias leder till att individer begränsar sin kapacitet att hantera information och väljer 

istället att ta genvägar.  

Grinblatt och Keloharju (2001) undersökte hur distans, språk och kultur påverkar finska 

investerares handel av aktier på den finska finansiella marknaden. Det visade sig att de som är 

högutbildade väljer att inte bara investera i nationella företag utan även i internationella företag. 

Detta innebär att språk och kultur påverkar i mindre grad individer med hög utbildning. 

En studie som har genomförts av Barber och Odean (2001) visade att psykologiska 

undersökningar mellan könen tydde på att män hade större grad av övertro än kvinnor inom 

finansiell psykologi. På grund av detta antagande tog författarna Barber och Odean (2001) fram 

två hypoteser som de undersökte, den ena var om män handlar mer aktier än kvinnor och den 

andra var om ökad handel av aktier skadar männens prestanda inom finansiella marknaden mer 

än kvinnor. 

Deras studie fokuserade på resultaten de hade fått från 37 664 hushåll där de försökte identifiera 

vilket kön som hade öppnat hushållets första aktiemäklarkonto. Av de studerade kontona var 

totalt 79 % öppnade av män och resterande 21 % var öppnade av kvinnor. När forskaren frågade 

respondenterna om vad de tyckte om sin erfarenhet inom investering ansåg 47,8 % av kvinnorna 

att de hade bra eller betydande erfarenhet av investering och motsvarande siffra för män var 62,5 

%. Detta innebar att männen i undersökningen hade en mer självsäker bild av sin erfarenhet inom 

investering och finansiering. Forskarna kom även fram till att män handlar 45 % mer än kvinnor 

och att kvinnor hade en aning mindre portföljer relativt männen, cirka 83,5 % av männens 

genomsnittliga totala storlek på portfölj. Att männen handlade mer resulterade i att deras 

avkastning sänktes med 2,65 % per år, motsvarande sänkning av avkastningen för kvinnor var 

bara 1,72 % per år. Resultatet gav således bevis på att Barber och Odeans (2001) hypoteser 

stämde överens med undersökningens utfall.  

Bättre-än-genomsnittseffekten är en del inom övertro som innebär att individer överskattar sin 

kunskap och anser sig vara bättre än genomsnittet. Avsikten med Svensons (1981) studie var att 

ta reda på hur skickliga förare respondenterna ansåg sig vara i förhållande till andra. Det visade 

sig att hela 82 % ansåg sig vara bättre än genomsnittet, följaktligen var det många som 

överskatta sin kompetens och kunskap.  

En tidigare studie har försökt förklara att orsaken bakom skillnaden i övertro bland könen kan 

vara på grund av kunskapsskillnader och inte könsskillnader. Forskarna menade att beroende på 

vilken kunskap man hade tog man olika risker vilket gav upphov till olika grader av övertro. 

Denna studie genomfördes av Dwyer, Gilkeson och List (2002) som beskrev att kvinnor tog 
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mindre risk än män i sina fondplaceringar. Denna undersökning går en aning mot tidigare studier 

som har visat att risktagande mellan könen har varit en konsekvens av könseffekten. Det unika 

med Dwyer, Gilkeson och Lists (2002) studie är att man inkluderade en kunskapsvariabel som 

resulterade i att riskaversionen bland kvinnor kunde avsevärt förklaras av kunskapsskillnader 

mellan könen. Med hjälp av data från nästan 2000 fondinvesterare i en nationell undersökning 

fann man att kvinnor uppvisade mindre risktagande än män i sina senaste och mest riskfyllda 

fond investeringsbeslut, dock blev denna skillnad försvagad när man införde en specifik 

kunskapsvariabel. Forskarna menade att saknaden av kunskap leder till ett mer försiktigt 

beteende som resulterar i att man tar mindre risker. Slutligen menade de i undersökningen att 

resultaten kan bidra till att förklara bristen på kvinnor i yrken som kräver en förkärlek för 

risktagningsbeteende.  

Banerjee (1992) är en av forskarna som har studerat hur flockbeteendet uppstår bland individer 

med hjälp av en enkel modell som visar att investerare kommer att agera som andra och bortse 

från sin privata information. Studien visade att när de två första investerarna valde likadant, 

valde den tredje och alla andra att ignorera sin egen information och göra som de två första. 

Forskaren menade dock att det var en extrem förenkling av flockbeteende då man inte tog 

hänsyn till andra aspekter än den information individer redan hade. 

Ett flertal studier har gjorts inom flockbeteendet där man undersöker hur investerare agerar 

utifrån olika information. Cipriani och Guarino (2009) valde att studera flockbeteendet bland 

finansanalytiker genom att se hur individerna skulle agera utifrån de scenarier de fick ta del av. 

Forskarna delade in undersökningen i två delar, den ena delen handlade om att investerare skulle 

följa sin egen signal och den andra delen handlade om att man förutsätter att det finns osäkerhet 

på marknaden. Den första delen resulterade att det var få som skulle göra som alla andra och den 

andra delen visade att så fort osäkerheten kom in i bilden valde de flesta att följa strömmen.  

Shiller och Pound (1989) genomförde en studie för att undersöka hur investerare samlar 

information om den aktien de är intresserade av, och det gjorde de genom att de undersökte om 

informationen av aktien spreds via mouth-to-mouth. Enkäter skickades ut till investerare med 

höginkomst. Det visade sig att om man fick information från en bekant om en viss aktie blev 

man intresserad av just denna aktie. Forskarna kom även fram till att investerare har en vana att 

meddela individer i sin omgivning efter att de har handlat aktie samt om vilket företag de har 

köpt aktien ifrån.  

Looft (1969) ansåg att egocentrism och dess effekt på beteendet hos människor har diskuterats 

omfattande och bara en begränsad mängd forskning har utförts med ungdomar eller vuxna. 

Därför bestod Loofts experiment av ungdomar mellan åldersgruppen 18-21 och äldre individer 

mellan 66-91. Resultaten av studien visade att respondenterna mellan 66-91 visade en högre 

tendens på egocentrism än de unga mellan 18-21. Egocentrism började emellertid även 

upptäckas bland aktiesparare. 

Så som ungdomar och äldre hade en tendens under experimenten att se på situationer endast från 

deras egna perspektiv har även vissa investerare idag benägenheten att ha en ensidig syn på sina 

investeringar. Fellner och Güth (2004) är ytterligare forskningar som undersökte på vilket sätt 

egocentrism kan ha en påverkan vid ekonomiska beslut. Undersökningen gick ut på att 

försökspersonerna i experimentet fick sammanställa en portfölj av aktier där varje kombination 

av tillgångar gav samma förväntade avkastning och standardavvikelse. Försökspersonerna, som 

var ekonomiutbildade män och kvinnor, fick sedan konfronteras med två alternativa portföljer, 
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där den ena var en medelportfölj och den andra en expertportfölj. Forskarna kom fram till att det 

råder en så kallad ”illusion av expertis” hos försökspersonerna då majoriteten av dem valde sina 

egna sammansatta portföljer framför medel- och expertportföljen. Slutsatserna som forskarna 

kom fram till var att investerarna har en illusion av att välja bättre lönsamma aktier än andra 

samt att de favoriserar sina egna portföljer framför de alternativa portföljerna.  

Samtliga nämnda tidigare forskningar har genomförts på marknader i olika delar av världen, 

författarna har dock för avsikt med denna undersökning att jämföra hur resultatet från den 

svenska aktiemarknaden står i förhållande till de tidigare forskningars resultat.  
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4. Empiri 

Primärdata som samlats in från undersökningen kommer att framställas i detta kapitel. 

Resultaten kommer att redovisas i olika former av diagram i syfte att illustrera den insamlade 

empirin.     

 

Studiens enkät innefattade 17 frågor varav 8 hade öppna svarsalternativ och resterande var 

prestrukturerade frågor med stängda svarsalternativ.1025 svar erhölls efter att enkäten var 

publicerad och tillgänglig under 10 dagar. 

 

4.1 Bakgrundsvariabler 
Resultatet av enkätundersökningen bestod av 716 (69,9 %) män och 309 (30,1 %) kvinnor. 

Männen utgjorde således en klar majoritet av de sammanställda svaren. 

Majoriteten av respondenterna hade någon form av högskoleutbildning med antingen examen 

inom ekonomi eller examen inom annan utbildning.  

 

 

        Diagram 1-Utbildning 

 

En av enkätens bakgrundsfrågor var hur ofta respondenterna handlar med aktier. De som anses 

vara aktiva aktieinvesterare handlar dagligen, minst en gång i veckan eller minst en gång i 

månaden. De aktiva aktieinvesterarna utgjorde 64,1 % av de totala. Frågan beaktade dessutom de 

som inte handlade med aktier, vilket hamnade utanför studiens urval. Studiens bortfall var 13 

respondenter. 

Det som författarna även ämnade undersöka var hur stor intresset för aktiemarknaden var bland 

respondenterna. Frågan innehöll en skala på 1-5, där 1 motsvarade ”Mycket intresserad” och 5 
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motsvarade ”Inte alls intresserad”. Resultatet visade att 61,8 % hade antingen ett stort eller ett 

väsentligt intresse.  

 

4.2 Informationsperspektiv 
En klar majoritet med hela 90 % av undersökningspersonerna hade aktier hos inhemska företag. 

Författarna valde även att ha med en följdfråga i syfte att förstå orsakerna till varför 

respondenterna valde att investera i svenska företag. 61 % av resultatet visade att orsakerna till 

detta var för att det är lättare att söka/förstå information samt att de bara var insatta i den svenska 

marknaden. Bland de övriga svarsalternativen påpekade respondenterna att det är tekniskt 

enklare att handla med svenska aktier, bättre koll på det inhemska skattesystemet, lägre courtage, 

att de är ”närmre” sin investering och att de stöttar svenskt entreprenörskap och forskning. 

 

 

       Diagram 2-Informationsperspektiv 

 

Nästa fråga i enkäten lydde ”Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter, från -0,10 

till -0,25. Hur tolkar du denna nyhet?”. Resultatet visade en någorlunda jämn fördelning 

angående tolkningen av nyheten där 40,9 % svarade positivt och 47,4 % svarade negativt. För att 

förstå varför denna nyhet kunde tolkas på olika sätt valde författarna att ha en följdfråga som 

lydde ”Varför tolkar du nyheten positivt respektive negativt?”. Majoriteten av respondenterna 

som tolkade nyheten positivt, valde att tolka på det sättet av liknande orsaker. Dessa orsaker var 

bland annat att det blir billigare att ta lån, mer pengar strömmar in till börsen, det gynnar landets 

ekonomi, konsumtion och investeringar ökar. De flesta orsakerna till varför flertalet av 

respondenterna tolkade nyheten negativt var bland annat att det fanns risk för en finansiell 

bubbla och övervärderade aktier, bevis på svag ekonomi, onormal situation för Sverige samt att 

avkastningskravet på aktier minskar.  

Majoriteten av investerarna var aktiva informationssökare som sökte information dagligen eller 

minst en gång i veckan, vilket motsvarade 41,6%respektive 26,9%. Resterande kategoriserades 

som passiva. 

  

31%

18%30%

17%

4% Lättare att söka/förstå
information

Känns mer tryggt att
investera i svenska företag

Är bara insatt i den svenska
marknaden

Mindre riskfyllt

Övriga



21 
 

Var söker du information om aktier du är intresserad av? 

I denna fråga hade respondenterna möjligheten att välja flera svarsalternativ. De 

informationskällor som användes mest av män var affärstidningar, forum och nyhetsartiklar. 

Kvinnorna i undersökningen använde för det mesta bank som informationskälla. I de övriga 

svarsalternativen nämnde respondenterna ytterligare källor som Twitter, böcker, 

pressmeddelanden och företagsrapporter.  

 

 

        Diagram 3- Informationsperspektiv 

 

4.3 Overconfidence 
”Jag anser att min kunskapsnivå inom aktiemarknaden är:” 

Nummer 1 och 5 motsvarar ”Nybörjarnivå” respektive ”Expertnivå”. Ungefär 40 % av urvalet 

ansåg sig ha skicklig kunskapsnivå. Dock visade sig att det var fler som såg sig själva som 

nybörjare än experter, vilket var cirka 19 % mot 14 %.  

 

 

        Diagram 4-Overconfidence 
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”Jag anser mig själv vara en bättre investerare än genomsnittet:” 

Författarna valde att ha ett intervall mellan 1-5 där nummer 1 motsvarade ”Håller med helt” och 

5 motsvarade ”Håller inte alls med”. Hela 52,1 % av respondenterna betraktade sig själva som en 

bättre investerare än genomsnittet.  

 

 

        Diagram 5- Overconfidence 

 

4.4 Herd Behavior 
”Jag finner en aktie attraktiv när min omgivning visar ett intresse för den:” 

Detta påstående ämnar undersöka om respondenterna håller med eller inte om att de också blir 

intresserade av en viss aktie när deras omgivning blir det. Nummer 1 motsvarar ”Håller med 

helt” och 5 motsvarar ”Håller inte alls med”. 75,6 % av det erhållna resultatet höll både helt och 

en aning med om påståendet.   

 

 

        Diagram 6- Herd Behavior 
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Föreställ dig ett scenario där du har aktier i ett företag. Du får reda på att din omgivning 

säljer sina aktier hos det företaget utan någon väsentlig anledning. Hur agerar du? 

Detta scenario behandlar studiens teori om flockbeteende, där författarna ämnade se hur 

respondenterna valde att agera utifrån en given situation. Resultatet visade att hela 51,1 % av 

respondenterna valde att sälja sina aktier. 

 

        Diagram 7- Herd Behavior 

För att förstå varför respondenter valde att sälja sina aktier ställdes en följdfråga. De två största 

orsakerna som valdes hade 42,2 % respektive 33,4 % av svarsfrekvensen. Den största orsaken 

var rädslan av att deras omgivning vet något de inte vet och den näststörsta var att de inte vill 

hamna i en sämre sits om aktien skulle sjunka i värde. Den sistnämnda orsaken med 17,7 % av 

svaren var att det är osannolikt att deras omgivning kan ha fel. Frågan hade även ett öppet 

svarsalternativ där respondenterna fick möjligheten att nämna deras egna orsaker. Några orsaker 

som nämndes var att de säljer om deras intuition säger det, att de litar på sin omgivning samt att 

de utnyttjar psykologin så att de själva inte förlorar på investeringen. 

 

Föreställ dig att du köper en aktie på grund av att din omgivning rekommenderar den. 

Vad kan detta bero på? 

92 % av enkätens undersökningspersoner höll med om någon av författarnas fyra nämnda 

orsaker. Dessa var en aning jämnt fördelade mellan varandra. 

 

        Diagram 8- Herd Behavior 
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Lathet var en av de största orsakerna till varför de köpte en aktie på rekommendation, då 23 % 

valde att köpa aktien på grund av de inte orkade analysera aktien. I de övriga svarsalternativen 

angav respondenterna att de vill vara först med i ”åkturen”, att de kan utnyttja sin omgivning för 

att ta ut snabba vinster, girighet samt om det går fel kan de skylla på någon annan. 

 

4.5 Egocentricity 
Föreställ dig att du köper en aktie efter att du har gjort en genomgående analys om aktien. 

Sedan möter du kritik från din omgivning som strider mot din analys och uppfattning om 

aktien. Hur agerar du? 

Enkätens fyra sista frågor med följdfrågor behandlade studiens teori om egocentrism. Den första 

frågan visade att nästan hälften av respondenterna valde att avvakta när de fick ta del av kritik 

om sina investeringar från sin omgivning. 

 

 

        Diagram 9- Egocentricity 

 

De vanligaste anledningarna till varför de valde att avvakta var bland annat att de litade på sin 

egen information samt analys. Några fler orsaker som nämndes var att man vägra ta till sig 

kritiken så länge det inte är en insiderinformation, att man har som princip att aldrig lyssna på 

andras åsikter och att man vägrar sälja förrän aktien har nått det önskade aktiepriset. 

I den andra frågan om egocentrism hade 65,7 % av respondenterna haft svårt att sälja en aktie då 

priset inte känts tillfredsställande. Den tredje frågan undersökte om aktieinvesterare värderar sina 

aktier högre när de äger dem, vilket 81,1 % av respondenterna höll med om. Majoriteten av de 

argument som erhölls till varför respondenterna värdera sina aktier högre var att de ville att 

aktien skulle nå en önskad kurs innan försäljning, att de vill ha en hög avkastning som belöning 

efter den tid dem har lagt ner på aktien samt att de hade ett starkt förtroende för den analys de 

själva gjort. Den sista frågan handlade om respondenterna kan tänka sig sälja en aktie för samma 

pris de köpte den för och resultatet visade att 67 % kunde tänka sig göra det. 

27%

46%

24%

3%

Säljer mina aktier

Avvaktar

Söker mer information

Övriga
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5. Analys 

Följande kapitel kommer författarna analysera empirin från undersökningen och diskutera den i 

förhållande till teorierna och tidigare forskning som behandlats. Kapitlet har för avsikt att 

upptäcka förklaringar och samband som kan belysa problemet samt besvara studiens 

problemformuleringar och syfte.  

 

Efter insamlad empiri kan författarna konstatera att Behavioral Finance bidrar med en bättre bild 

av verkligheten än den effektiva marknadshypotesen. Detta på grund av att resultatet visade att 

majoriteten av aktieinvesterare påverkades till någon grad av de psykologiska faktorerna Herd 

Behavior och Egocentricity. Aktieinvesterare är således inte rationella som teorin om effektiva 

marknadshypotesen beskriver. Även på den svenska aktiemarknaden visade det sig att män 

överskattar sin förmåga mer än kvinnor. Följande analyserar författarna vidare respektive faktor. 

 

5.1 Analys av Overconfidence 

I denna undersökning valde författarna att testa respondenternas övertro genom att ställa två 

frågor, där den ena frågan handlade om hur respondenterna ser på sin kunskapsnivå och den 

andra handlade om de anser sig själva vara en bättre investerare än genomsnittet. Två hypoteser 

ställdes upp mot varandra per fråga och testades med Chi2-test. De två första testerna undersöktes 

för att se om männen har mer övertro än kvinnorna. Om p-värdet understiger signifikansnivån på 

0.05 förkastas nollhypotesen och därmed innebär det att ett samband föreligger (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010 s. 271). I de nedanstående tabellerna utläses p-värdet i kolumnen 

längst till höger på den första raden, Pearson Chi-Square.  

 

I de två första tabellerna testades sambandet mellan kön och övertro. De hypoteser som testades 

beskrivs ovanför respektive tabell. 

H0: Män anser sig inte ha högre kunskapsnivå. 

H1: Män anser sig ha högre kunskapsnivå. 

 

      Figur 3- Samband mellan kön och kunskapsnivå  
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H0: Män anser sig inte vara bättre investerare än genomsnittet. 

H1: Män anser sig vara bättre investerare än genomsnittet.  

 

 

Figur 4- Samband mellan kön och bättre än genomsnittet 

 

Slutsats: Chi2-testerna visade att i båda fallen förelåg det ett samband mellan män och övertro. 

P-värdet blev 0,000 vilket är väsentligt lägre än signifikansnivån på 0,05, detta resulterade i att 

båda nollhypoteserna förkastades. 

Författarna valde att undersöka och analysera djupare varför män tenderade att ha en högre grad 

av övertro jämfört med kvinnor. Dwyer, Gilkeson och List (2002) beskrev i sin forskning att 

kunskap och en förkärlek för den finansiella marknaden kan förklara varför skillnader i övertro 

kan uppstå bland män och kvinnor. Författarna valde i denna studie att testa om intresse, 

utbildning samt hur ofta man handlar kunde förklara orsaken till varför män hade mer övertro. 

Multivariat korstabellanalys användes för att testa detta (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010 

s. 269). Samma hypotes ställdes för båda frågorna om övertro för att sedan testa dessa med Chi2-

test.  

 

I figur 5 testades sambandet mellan kön, intresse och kunskapsnivå. Följande hypoteser gäller 

både för figur 5 och 6. 

H0: Sambandet Övertro - Intresse för aktiemarknaden är oberoende av kön. 

H1: Sambandet Övertro - Intresse för aktiemarknaden är beroende av kön. 

 

 

Figur 5- Samband mellan kön, intresse och kunskapsnivå 
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Sambandet mellan kön, intresse och bättre än genomsnittet testades i figuren nedan. 

 

 

     Figur 6- Samband mellan kön, intresse och bättre än genomsnittet 

 

Slutsats: Här testades hur svaren skiljde sig mellan könen i förhållande till deras intresse och om 

de ansåg sig ha en högre kunskapsnivå eller vara en bättre investerare än genomsnittet. 

Nollhypoteserna förkastades och de alternativa hypoteserna accepterades, vilket innebar att 

majoriteten av männen som hade mer intresse för aktiemarknaden ansåg sig vara bättre 

investerare än genomsnittet och ha antingen en skicklig- eller expertnivå av kunskap inom 

aktiemarknaden. 

 

Figur 7 visar tabellen där samband mellan kön, ekonomiutbildning och kunskapsnivå testades. 

Hypoteserna nedanför gäller både för figur 7 och 8. 

H0: Sambandet Övertro- Ekonomiutbildningen är oberoende av kön. 

H1: Sambandet Övertro- Ekonomiutbildning är beroende av kön. 

 

Figur 7- Samband mellan kön, ekonomiutbildning och kunskapsnivå 

 

I tabellen nedan testades sambandet mellan kön, ekonomiutbildning och bättre än genomsnittet. 

 

Figur 8- Samband mellan kön, ekonomiutbildning och bättre än genomsnittet 
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Slutsats: I den första tabellen observerade författarna att män med ekonomiutbildning hade 

större förtroende för sin kunskap jämfört med kvinnorna. I den andra tabellen testades om de 

som hade ekonomiutbildning ansåg sig vara bättre investerare än genomsnittet. I båda fallen 

förkastades nollhypotesen och det som upptäcktes var att män med ekonomiutbildning visade en 

högre tendens av övertro i båda frågorna jämfört kvinnorna. 

 

I figur 9 testades sambandet mellan kön, aktiehandel och kunskapsnivå. Följande hypoteser 

gäller både för figur 9 och 10. 

H0: Sambandet Övertro- Hur ofta man handlar aktier är oberoende av kön. 

H1: Sambandet Övertro- Hur ofta man handlar aktier är beroende av kön. 

 

 

      Figur 9- Samband mellan kön, aktiehandel och kunskapsnivå 

 

I figur 10 testades sambandet mellan kön, aktiehandel och bättre än genomsnittet. 

 

Figur 10- Samband mellan kön, aktiehandel och bättre än genomsnittet 

 

Slutsats: Nollhypoteserna förkastades i båda fallen, vilket leder till slutsatsen att män som 

handlade mer aktier ansåg sig ha en högre kunskapsnivå och vara en bättre investerare än 

genomsnittet.  

Det som har uppmärksammats i alla fallen av testerna om övertro är att det finns en skillnad 

mellan könen och att denna skillnad är att män har en högre övertro än kvinnor på den svenska 

aktiemarknaden. I linje med Dwyer, Gilkeson och List (2002) forskning kommer även denna 

studie fram till att orsakerna till varför män har högre övertro beror på annat och inte på 

könsskillnader. De variabler som testades i denna undersökning var utbildning, intresse och hur 

ofta man handlar aktier. Dessa variabler visade ha ett samband mellan kön och övertro. 
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Barber och Odean (2001) konstaterade i sin forskning att investerare med övertro handlar mer 

aktier än vad de borde då deras avkastning påverkades negativt på grund av frekventa 

investeringar. Även i denna studie kan författarna notera att män som handlar aktier ofta tror sig 

besitta en högre kunskapsnivå och vara en bättre investerare än genomsnittet. Kvinnorna i 

undersökningen handlar sällan aktier och överskattar inte sin förmåga på aktiemarknaden i den 

utsträckning män gör. Det beror på att kvinnorna inte var intresserade och insatta i 

aktiemarknaden så som män var. Vad kan brist på intresse hos kvinnorna bero på? Författarna 

förmodar att anledningen till detta kan vara att saknad av kunskap kan leda till att de blir mer 

känsliga för risker.       

Det man måste ta hänsyn till vid frågan om man är en bättre investerare än genomsnittet, är att 

varje respondent har en enskild uppfattning och definition av vilka aspekter som bidrar till att de 

anser sig vara bättre. Exempelvis kan en respondent avsiktligt eller oavsiktligt tänka på de 

faktorer som de är bättre på när de väl svarar på frågan om de är bättre investerare än 

genomsnittet. Detta kan möjligen förklara anledningen till att majoriteten av respondenterna 

ansåg sig vara bättre än genomsnittet.   

 

5.2 Analys av Herd Behavior 
Banerjee (1992) påpekade i sin studie att individer tenderar att följa sin omgivning och bortse 

från sin privata information när de ställs inför investeringsbeslut. Detta kunde även 

uppmärksammas i denna studie då de resultat som erhölls från de två givna scenarion i 

enkätundersökningen visade att hela 51 % av aktieinvesterarna valde att sälja sina aktier när de 

fick reda på att sin omgivning gjorde det. Det intressanta med detta scenario var att 

respondenterna valde att sälja sina aktier även om deras omgivning sålde dem utan någon 

anledning. Endast 16 % av resultatet visade att man valde att avvakta i en sådan situation. Med 

detta kan man förvissa sig om att omgivningen har en relativt stor påverkan på individers 

beteenden kring sina investeringar. 

Vilka orsaker kan då förklara varför aktieinvesterare väljer att följa sin omgivning? För att 

besvara denna problemformulering ställdes en följdfråga till de respondenter som valde att sälja 

sina aktier i det föregående scenariot. Majoriteten av orsakerna pekade på att aktieinvesterarna 

kände rädsla över att deras omgivning visste något de själva inte visste samt att om aktien skulle 

sjunka i värde vill de inte hamna i en sämre sits än deras omgivning. Dessa orsaker har även dels 

förklarats av Banerjee (1992) och av Hamberg (2001), där Banerjee (1992) menade att 

aktieinvesterare värderar oftast andras omdömen högre än sina egna eftersom de tror att andra 

har tillgång till färskare information. Hamberg (2001) förklarade också att det är ett naturligt 

beteende av individer att inte vilja hamna i en sämre sits än resterande på marknaden. Det som 

dock har varit anmärkningsvärt i detta arbete är att en tredje orsak till varför aktieinvesterarna 

valde att sälja sina aktier när deras omgivning gjorde det, var att det var osannolikt för dem att 

deras omgivning kan ha fel. Författarna kunde således uppmärksamma att det förelåg tillit hos 

aktieinvesterarna gentemot deras omgivning då de hade någon form av förtroende för andras 

ageranden. 

Det andra scenariot undersökningspersonerna fick ta del av om flockbeteende, handlade om 

orsakerna bakom varför aktieinvesterare köper aktier på rekommendation från deras omgivning. 

De två största orsakerna var att de inte ville hamna utanför om det skulle gå bra för aktien samt 
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att de litade mer på andras bedömning än sina egna. Att de litade mer på andras bedömningar än 

sina egna ger ytterligare bevis på att respondenterna har ett förtroende för deras omgivning. Det 

uppseendeväckande var dock den tredje största orsaken med ungefär en femtedel av 

svarsfrekvensen som var att respondenterna köpte på rekommendation av sin omgivning för att 

de inte orkade analysera aktien själv. Att lathet skulle bli den tredje största orsaken till varför 

aktieinvesterare följer sin omgivning var inget författarna direkt förväntade sig. Detta var 

intressant att observera då de tidigare forskningarna som är valda för detta arbete har inte 

kommit fram till denna orsak.  

Shiller och Pounds (1989) studie syftade till att undersöka hur aktieinvesterare samlar in 

information och hur det kan komma att förklara deras flockbeteende. Deras studie kom bland 

annat fram till att om man fick information från en bekant om en viss aktie blev man intresserade 

av just den aktien. Hur undersökningspersonerna bearbetade information de fick ta del visade 

således resultera i olika beteenden hos investerarna. 

Då en av problemformuleringarna är hur aktieinvesterarnas hänsynstagande till information kan 

förklara deras beteenden valde författarna att titta på vilka informationskällor respondenterna tar 

del av samt hur mycket tid de lägger ner på att söka information. Det som författarna lyckades 

observera från det erhållna resultatet var att majoriteten av respondenterna var känsliga för sin 

omgivning oavsett var de sökte information. Både de manliga och kvinnliga respondenterna hade 

benägenheten att agera efter sin omgivning, dock fanns en skillnad var de sökte information 

ifrån. Majoriteten av männen valde forum, affärstidningar och nyhetsartiklar som 

informationskällor, medan kvinnorna valde till stor del bank som informationskälla. 

När det gäller hur ofta respondenterna sökte information, svarade ungefär två tredjedelar av 

männen att de söker information dagligen eller minst en gång i veckan. Majoriteten av kvinnorna 

var mer passiva informationssökare då 82 % av dem sökte information antingen minst en gång i 

månaden eller ett par gånger om året. Utifrån detta kunde författarna lägga märke till att männen 

var mer aktiva, då forum erbjuder möjligheten att delta i diskussioner får man en bild av att de 

manliga respondenterna var mer engagerade. Att de kvinnliga respondenterna valde bank som 

informationskälla ger intrycket av att de agerade mer säkert vid sina investeringar och föredrog 

professionell hjälp. Dock kunde författarna konstatera att de båda könen var i princip lika 

känsliga för sina omgivningar med tanke på resultaten från de undersökningsfrågor som 

behandlar flockbeteende. 

Cooper & Kaplanis (1995 s. 95) menar att tillgänglighetsheuristik innebär att investerare väljer 

den information som finns tillgänglig, detta kopplas till flockbeteende då majoriteten av 

investerare köper aktier hos inhemska bolag. Detta kunde även uppmärksammas i denna studie 

då hela 90 % av respondenterna hade aktier hos svenska företag på grund av enkelheten att söka 

och förstå information, mindre riskfyllt och att de bara var insatta i den svenska marknaden. En 

logisk förklaring till de nämnda orsakerna kan vara att de känner sig mer trygga och bekväma. 

Resultatet ger dock bevis på att irrationalitet existerar då investerare inte är tillräckligt 

diversifierade.   
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5.3 Analys av Egocentricity 
Azzopardi (2010) förklarade egocentrism som den benägenhet en aktieinvesterare har när den ser 

på sina investeringar bara från sitt egna perspektiv samt har svårt att ta till sig kritik som på något 

sätt minskar värdet av aktien den håller i. Han menade att orsakerna till detta var att 

aktieinvesterare värderade aktierna högre samt att de hade svårt att ta emot en förlust. Fellner och 

Güth (2004) kom fram till slutsatserna i sin forskning om egocentrism att investerare tror sig 

välja bättre och lönsammare aktier än andra, samt att de favoriserar sina egna portföljer framför 

de alternativa portföljerna. 

Det som upptäcktes från detta arbete om egocentrism var att nästan hälften av respondenterna 

valde att avvakta när de fick ta del av kritik om sina investeringar från sin omgivning. De 

vanligaste anledningarna till detta var bland annat att de litade på sin egen information och 

analys framför andras kritik. Några fler anmärkningsvärda orsaker var att de vägrade ta till sig 

kritiken så länge det inte var en insiderinformation, att de hade som princip att aldrig lyssna på 

andras åsikter och att de vägra sälja förrän aktien har nått det önskade aktiepriset. 

Det intressanta bland respondenterna var att 65,7 % har haft svårt att sälja en aktie på grund av 

priset inte känts tillfredsställande. I linje med Fellners och Güths (2004) forskning samt 

Azzopardis (2010) studie kommer författarna i denna uppsats fram till att aktieinvesterarna tror 

sina analyser vara bättre än andras. Azzopardi (2010) menade även att aktieinvesterare värderar 

aktierna högre i deras sinnen när de äger de, vilket även kunde konstateras i denna studie då 81,1 

% av respondenterna höll med om detta. Det som dock framkom från denna undersökning som 

inte har upptäckts i de föregående forskningarna var att aktieinvesterarna ansåg att den enda 

informationen som var värd att ta hänsyn till om deras egna placeringar var insiderinformation 

samt att vissa aktieinvesterare hade som regel att aldrig ta till sig av andras åsikter.   
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6. Slutsats 

De slutsatser som framkommit från genomförd undersökning presenteras i detta avsnitt. Genom 

att besvara studiens problemformuleringar ämnar författarna att uppfylla studiens syfte.  

 

Syftet med studien är att förstå de bakomliggande orsakerna till aktieinvesterares beteende av de 

psykologiska faktorerna Overconfidence, Herd Behavior och Egocentricity. Med hjälp av data 

från 1012 enkäter finner författarna bevis på att irrationalitet existerar bland aktieinvesterare 

samt att de påverkas av de valda psykologiska faktorerna. 

En av studiens problemformuleringar är om män har mer övertro än kvinnor på den svenska 

aktiemarknaden samt vilka faktorer som kan förklara skillnaderna. Studiens slutsats är att män 

har till en stor del högre grad av övertro relativt kvinnor, vilket innebär att män överskattar oftast 

sin förmåga på aktiemarknaden. Dock kan detta förklaras av deras bakgrund och inte som en 

konsekvens av könsskillnader. En investerare som har hög utbildning, stort intresse samt aktivt 

handlar aktier överskattar sin förmåga på aktiemarknaden. 

Den andra problemformuleringen är varför flockbeteenden och egocentrism förekommer samt 

hur aktieinvesterarnas hänsynstagande till information kan förklara deras beteenden. De 

vanligaste orsakerna till flockbeteende är att aktieinvesterare känner oro över omgivningens 

tillgång till information som de själva inte har, att de säljer en aktie om deras omgivning gör det 

för att inte hamna i en sämre sits. Investerare köper en aktie när deras omgivning gör det, 

orsakerna till detta är att de inte vill hamna utanför om det går bra för aktien samt att de litar på 

andras bedömningar. Män använder forum, affärstidningar och nyhetsartiklar som 

informationskällor, medan kvinnorna använder till stor del bank som informationskälla. Män är 

därmed mer aktiva och engagerade i sina investeringar jämfört med kvinnor. De främsta 

orsakerna bakom aktieinvesterarnas egocentrism samt varför de har svårt att ta till sig kritik 

angående deras placeringar är dels att de vägrar sälja aktien förrän den har nått det önskade 

aktiepriset och dels att de tar bara till sig kritik om det finns insiderinformation. Aktieinvesterare 

vill även ha en bra avkastning som belöning efter den tid de har lagt ner på aktien samt att de har 

förtroende för deras egna analyser.  
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7. Diskussion 

Kritik mot författarnas metod och tillvägagångssätt kommer att diskuteras i det sista kapitlet. 

Avslutningsvis kommer förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet att presenteras.   

 

7.1 Självkritik 
Behavioral Finance har varit ett spännande ämnesområde att undersöka samtidigt som studien 

erhållit intressanta resultat, dock finns det en del faktorer att kritisera. Då syftet med arbetet var 

att studera vilka orsaker som kan förklara aktieinvesterarnas irrationella beteenden har det varit 

svårt att undersöka detta med bara enkät som forskningsmetod. Enkätfrågorna måste vara 

genomtänkta och uppfattas på det sättet författarna vill att de ska uppfattas. Fast än enkäten 

förbättrades efter kritik från pilotstudien uppstod det ett par misstolkningar under genomförandet 

av undersökningen.  

Frågeställningar som behandlar beteende kan uppfattas som känsliga för deltagarna. Exempelvis 

kan en aktieinvesterare vilja framstå att den agerar rationellt även om det inte stämmer överens 

med verkligheten, vilket kan leda till att studien får en del brister i sin validitet. Detta 

observerade författarna vid jämförandet av svaren från Herd Behavior och Egocentricity, där 

vissa respondenter följde omgivningens rekommendationer men samtidigt svarade de att de inte 

tar till sig andras åsikter. För att undvika detta skulle studien kunna kompletteras med ytterligare 

en forskningsmetod i form av intervjuer, där författarna kan mer djupgående analysera 

deltagarnas svar.    

Behavioral Finance är ett ämne som behandlar psykologi, vilket författarna av denna studie 

saknar goda kunskaper inom. Detta har bidragit till en problematik vid fastställandet av vilka 

tidigare studier som har varit av hög relevans samt vilka fler aspekter man bör haft i åtanke vid 

analyseringen av deltagarnas beteenden. Mer kunskap inom psykologi hade möjligen medverkat 

i en mer omfattande undersökning där författarna hade hittat fler orsaker och förklaringar till 

aktieinvesterarnas beteenden.            

 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Att studera vidare de olika faktorerna inom Behavioral Finance är anmärkningsvärt eftersom 

ämnesområdet är brett och har många intressanta aspekter. Då denna studie genomfördes när 

aktiemarknaden var i en uppgångsfas är ett förslag att utföra samma studie med samma 

förutsättningar i ett motsatt marknadsläge för att se om beteendet skiljer sig i en nedgångsfas. 

För att se hur privatpersoners syn på sig själva stämmer överens med verkligheten skulle en 

vidare forskning inom Overconfidence vara intressant att studera. Man kan utföra intervjuer med 

flera aktieanalytiker för att undersöka hur självsäkra och duktiga de anser sig vara inom deras 

arbete. Sedan jämföra det erhållna data med hur de verkligen presterar i verkligheten, detta för 

att kunna genomföra en utförlig analys och dra relevanta slutsatser om hur väl aktieanalytikers 

Overconfidence stämmer överens med verkligheten.  
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Man kan även analysera hur Herd Behavior skiljer sig mellan könen genom att undersöka om det 

är kvinnor eller män som är svagare för sin omgivning. Utifrån detta kan man studera vidare för 

att ta reda på de bakomliggande orsakerna.   

Ett problem inom Behavioral Finance är att det är svårt att mäta olika beteende. En utmaning för 

framtida forskning, som har varit ett problem i de flesta forskningarna inom Behavioral Finance, 

är att hitta relevanta instrument eller metoder som kan mäta de olika psykologiska begreppen. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Korstabellsanalys 

Samband mellan kön och övertro. 

 

 

      



 
 

Samband mellan kön, intresse och övertro. 

 

 

 



 
 

Samband mellan kön, utbildning och övertro.  

  

 

        

 

 

        

  



 
 

Samband mellan kön, handel och övertro. 

 

 

 

 

  



 
 

9.2 Enkät 

  



 
 

 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 


