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Purpose The purpose of the study is to examine how psychological factors 

affect shareholders and investors, and see which gender 

differences there are in their investment decisions. 

 

Method The survey was based on a quantitative method with elements of 

qualitative aspects in form of a questionnaire. The questionnaire 

were answered by investors and shareholders at various websites 

for stock investor. The survey consisted of a total of 13 questions 

with both open and closed answers. 

 

Theory The survey focused on four elements within behavioral finance. 

These factors are overconfidence, herd behavior, anchoring and 

familiarity bias. The efficient market hypothesis suggests full 

rationality which is the opposite of what behavioral finance 

advocates. 

 

Conclusion Psychological factors affect investors and shareholders in their 

investment decisions. More men than women considered 

themselves to be better than average which indicates that they 

have a stronger overconfidence. In terms of herd behavior the 

respondents did not show that they follow the group when they 

have their own information, however, the opposite appeared when 

they had imperfect information. Women were affected by herd 

behavior more than men were. Women were affected more than 

men regarding familiarity bias. Anchoring also proved that the 

factor had an influence on the respondents but it was not a major 

difference between men and women. 
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Syfte Syftet med studien är att undersöka hur psykologiska faktorer 

påverkar investerare samt se vilka skillnader mellan könen det 

finns i deras investeringsbeslut. 

 

Metod Undersökningen har baserats på en kvantitativ metod med inslag 

av kvalitativa aspekter i form av en enkätundersökning. Enkäterna 

besvarades av investerare på olika börsforum. Enkäten bestod av 

totalt 13 frågor med både öppna och slutna svarsalternativ. 

 

Teori Undersökningen har fokuserat på 4 faktorer inom 

beteendefinansiering. Dessa faktorer är övertro, flockbeteende, 

förankring och bekanthet. Den effektiva marknadshypotesen tyder 

på full rationalitet vilket är motsatsen till vad beteendefinansiering 

menar. 

 

Slutsats Psykologiska faktorer påverkar investerare i deras 

investeringsbeslut. Fler män än kvinnor ansåg sig vara bättre än 

genomsnittet vilket visar på att de har en starkare övertro. När det 

gäller flockbeteende så visade respondenterna att de inte följer 

strömmen när de har egen information, dock visades motsatsen 

när de har bristfällig information. Kvinnor påverkades av 

flockbeteende mer än vad män gjorde. När det gäller bekanthet 

visade det sig att kvinnor påverkades mer än män. Förankring 

visade sig även den faktorn ha en påverkan på respondenterna 

men det var inte någon större skillnad mellan män och kvinnor. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt har författarna för avsikt att ge läsaren en inblick kring bakgrunden till 

beteendefinansiering samt undersökningens problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har privata investeringar i aktier ökat i betydelse. En investering är ett signifikant 

köpbeslut i marknaden där valmöjligheter expanderar.1 Behovet av att säkra sina inkomster inför 

pensionen är en av anledningarna till att en ökning skett. Aktier köps oftare av människor som är 

beredda att ta risker än av människor som är mindre riskorienterade. Finansiellt risktagande är något 

som män samt människor med en hög inkomst har en mer positiv attityd, till skillnad från vad kvinnor 

och lägre inkomsttagare har. Möjligheten till att gå i finansiell vinst gör att människor investerar i 

aktiemarknaden. Men det finns en mängd människor som investerar sina pengar i fastigheter eller lägger 

sina pengar i sparkonton eller fonder istället för att investera i aktier. När det finns en chans att gå i vinst 

visar inte de flesta människor på ett risksökande utan snarare på en riskaversion.2 Att vara mindre 

benägna att ta risker är en uppfattning som många kvinnor har om sig själva. Kvinnor tenderar att välja 

beslut som är konservativa samt vara riskaverta till skillnad från män som känner sig mer bekväma med 

att ta ytterligare risker och accepterar dessa för att uppnå de mål som de har med sina investeringar. 

Mycket av forskningen gällande könsskillnader vid investeringar kommer från USA.  Liknande resultat 

mellan könen har hittats i ett fåtal studier som gjorts om investerare i Europa.3  

 

Beteendefinansiering definieras vanligen som tillämpningen av psykologi till finansiering och är ett 

välforskat ämne. Många människor saknar förståelse kring konceptet bakom begreppet och ett flertals 

böcker har försökt förklara beteendefinansiering men misslyckas med att fullt ut definiera vad det 

innebär.4 

 

Vad är det egentligen som beteendefinansiering ämnat att undersöka? I en artikel från Wall Street 

Journal citerades Eugene Fama, där han erkände att aktiepriserna kunde vara ”någorlunda irrationella”. 

Trots att Fama är en av dem som förespråkar för den effektiva marknaden. Kahneman och Tversky, två 

kognitiva psykologer har forskat kring det oförväntade rationella beteendet, även ekonomen Richard 

Thaler undersökte brister i den konventionella ekonomiska teorin där bakomliggande faktorer var 

människors beteenden. Dessa forskningar menar på att det finns flera psykologiska faktorer som 

påverkar beslut och leder till irrationella beslut. Det kan vara alltifrån att man lyssnar på sina kollegor, 

förankrar sig fast vid olika beslut eller har en övertro.5 

 

Män har mer övertro än kvinnor inom områden som t.ex. finans enligt psykologisk forskning. Generellt 

sätt är män mer självsäkra än kvinnor, men båda könen visar på en övertro. Inom finansiella områden 

                                                 
1 Clark-Murphy, Marilyn & N. Soutar, Geoffrey. 2004. What individual investors value: Some Australian evidence. Journal of 
Economic Psychology. Vol 25 no 1. Sid 539. 
2 Keller, Carmen & Siegrist, Michael. 2006. Investing in stocks: The influence of financial risk attitude and values-related 
money and stock market attitudes. Journal of Economic Psychology. vol 27, no 2. Sid 286-287. 
3 Montford, William & E. Goldsmith, Ronald. 2015. How gender and financial self- efficacy influence investment risk taking. 
International Journal of Consumer Studies. Vol.40 no.1. Sid 102. 
4 Qawi, B. Raluca. Is investor psyche driving market performance? Behavioral finance. 2010. Sid 4. 
5 Ibid. 2010. Sid 10. 
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känner kvinnor sig mindre kompetenta än män. På aktiemarknaden finns det en otydlig feedback. Brist 

på feedback som är entydig och klar gör att det uppstår skillnader mellan könen gällande självförtroende 

vid investeringar. Kvinnor underskattar oftare och verkar ha lägre tankar kring deras omdöme än vad 

män har när det finns en oklar eller frånvarande feedback. Däremot uppvisar kvinnor inte en lägre 

förmåga än män vid bedömning, om det finns en omedelbar och tydlig feedback att få.6 

 

En annan vanlig tendens som människor har vid beslutsfattande är att ankra sig fast eller förlita sig för 

mycket på den information som presenteras först. När ny information presenteras tenderar investerare att 

förankra sig vid tidigare information och vara långsamma med att ändra sig.7 Flockbeteende handlar om 

att förlita sig på andras information och följa strömmen vilket gör att man agerar mer emotionellt istället 

för att vara rationell.8 Ännu en faktor som har en påverkan på beslut är bekanthet. Denna aspekt handlar 

om att man väljer det man känner till bäst framför det okända även om det okända kan ge en högre 

avkastning. Detta då man väljer det säkra före det osäkra.9    

Studier har gjorts om hur olika beteende faktorer påverkar investeringsbeslut. Vissa beteende faktorer 

har undersökts mer än andra. Det tidigare forskningar har gemensamt är att de inte undersökt flera olika 

faktorer i deras undersökningar utan endast ämnat undersöka en beteende faktor som de finner 

intressant. Denna studie kommer grunda sig på att undersöka fyra faktorer. De faktorer som studien 

kommer att grunda sig på är övertro, flockbeteende, bekanthet och förankring. Det som skiljer denna 

studie från tidigare undersökningar är att enkäter lagts ut på fyra olika forum för att försöka få svar från 

investerare som har mer erfarenhet och är insatta i detta. Forum är en bra plattform för dit söker sig 

människor som har ett intresse för fonder, aktiesparande och aktier. Här kan de intresserade få tips, råd, 

kunskap och information. Dessa kan lyssna vid sidan av eller delta aktivt i redan befintliga diskussioner 

eller i nya diskussioner som de väljer att starta.  

1.2 Problemformulering 

Beteendefinansiering grundar sig i att människor inte kan vara fullt rationella då många psykologiska 

faktorer kan ligga till grund vid olika val och beslut. Känslor, humör, flockbeteende, övertro, förankring 

är några av dessa faktorer som kan ligga bakom dessa investeringsbeslut. Forskningen ämnar att ta reda 

på hur dessa faktorer påverkar investerare ur ett genusperspektiv. Detta genom att låta deltagare på olika 

börsforum besvara enkäten. Till skillnad från tidigare forskning skiljer sig denna studie i den meningen 

att fyra olika beteende faktorer undersöks samtidigt.  

 

 Hur påverkas investerare av information och psykologiska faktorer i sina investeringsbeslut? 

 Hur skiljer det sig mellan könen gällande deras investeringsbeslut?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur investerare påverkas av psykologiska faktorer som övertro, 

flockbeteende, förankring och bekanthet. Vidare ämnar studien undersöka vilka skillnader det finns 

mellan könen vid beslut. 

                                                 
6 Barber, M. Brad & Odean, Terrance. 2001. Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence and Common Stock Investment. 

The Quarterly Journal of Economics, Vol. 116, no 1. Sid 262, 264-265 
7 Zaiane, Salma. 2015. Behavioral biases of individual investors: The effect of anhoring. Eurasian Journal of Social Sciences. 
Vol 3, no 1. Sid 14. 
8 Qawi, B. Raluca. Is investor psyche driving market performance? Behavioral finance. 2010. Sid 4-5. 
9 Baker, H. Kent & Nofsinger, R. John.  Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets. Hoboken, New Jersey: 
John Wiley & Sons, Inc, 2010. Sid 277. 
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1.4 Avgränsningar 

Då beteendefinansiering är ett stort område har vi valt att avgränsa oss till dessa aspekter: övertro, 

flockbeteende, förankring och bekanthet. Dessa faktorer valdes då det finns ett antal undersökningar 

som grundar sig på dessa, vilket gör att det då finns ett underlag att jämföra med. Ännu en avgränsning 

är att undersökningen kommer hålla sig till den svenska marknaden. 
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2. Metod 

Detta avsnitt kommer att beskriva den metod och tillvägagångssätt som författarna använt sig 

av. Vidare kommer även kritik av metod och källor diskuteras. 

2.1 Vetenskapssyn 

 

De vetenskapliga förhållningssätt som kan användas inom forskning är positivism och hermeneutiken. 

Den franske sociologen Auguste Comte var personen som gav namnet åt positivismen. Namnet kommer 

ifrån att han tydde på kunskap som var positiv och utvecklande samt att kunskapen skulle vara 

tillgänglig för vårt förnuft.10  Motsatsen till positivism är hermeneutiken. Med hermeneutiken menas att 

man tolkar och förstår det olika grundbetingelserna till skillnad från positivismen där man mer förklarar 

företeelser.11  

 

Inom positivismen finns olika sätt att arbeta med för att relatera just teori och empiri vilka är deduktion, 

induktion och abduktion. Ett deduktivt arbetssätt handlar om att man drar slutsatser utifrån befintliga 

teorier. Induktion handlar om att man forskar innan man utgått från de befintliga teorierna. Abduktion är 

en kombination av både det deduktiva och induktiva arbetssätt. Abduktion grundar sig på att pröva en 

den ursprungliga teorin och därefter utveckla teorin så den blir mer generell. 12 

 

Denna undersökning har grundat sig på abduktion då författarna utgått från relevant teori som varit till 

hjälp för grundandet av undersökningsfrågorna. Detta tillsammans med empirin har gjort att slutsatser 

och mönster kunnat dras utifrån de befintliga teorierna och tidigare forskning. 

 

2.2 Val av metod 

 

Studien har baserats på en kvantitativ metod med inslag av kvalitativa aspekter. Kvantitativ metod 

grundar sig i siffror och insamling av numerisk data. Det grundar sig också på ett deduktivt synsätt där 

synen på verkligheten är objektivistisk till skillnad från den kvalitativa metoden som grundar sig på ett 

induktivt synsätt där man tolkar förhållandet mellan teori och praktik.13 Kvalitativ forskning brukar 

förklaras som ett synsätt där man inte samlar in kvantitativ data utan det är en insamling och analys av 

data som grundar sig på ord.14 Genomförandet av denna studie kommer att grunda sig på litteraturstudier 

om olika beteenden inom aktiemarknaden där psykologiska faktorerna kommer analyseras genom en 

enkätundersökning. Data som sedan samlas kommer att analyseras med hjälp av diagram. Intervjuer 

valdes bort som metod då analytiker kan förväntas säga vissa saker eller säga de ”rätta” sakerna vilket 

kan påverka resultatet och dessa respondenter kanske inte kan vara helt ärliga med hur de egentligen 

känner, vilket de annars kan vara när de besvarar en enkät anonymt.  

 

Webbaserade enkäter har använts genom verktyget Google Forms. Google Forms är ett enkelt program 

för att skapa enkäter för olika typer av undersökningar där man själv kan välja design och kan därefter 

välja hur man vill skicka ut enkäten. Enkäterna kan exempelvis skickas ut via epost eller som en länk 

                                                 
10 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 2011. Sid 26-27. 
11 Ibid. Sid 28-29. 
12 Ibid. Sid 23-25. 
13 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2003. Sid 85. 
14 Ibid. Sid 297. 
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som delas på sociala nätverk och forum. Detta var väldigt smidigt då alla frågor gjordes och skickades ut 

digitalt direkt på olika börsforum. På så sätt kunde blev det lättare att tillhandahålla svaren direkt i 

programmet Google Forms. 

2.3 Primär och sekundärdata  

 

Studien baseras av både primär och sekundärdata. Primärdata handlar om att forskaren själv samlar in 

data. Sekundärdata är att man använder sig av redan insamlat material som samlats in av andra forskare. 

Fördelen med just sekundärdata är att det inte tar lika mycket tid och pengar än om man skulle göra en 

studie helt på egen hand. 15 Enkäten som gjorts ligger till grund för vår primärdata då information och 

data på egen hand samlats in till studien. Sekundärdatan grundar sig i litteraturstudier, vetenskapliga 

artiklar men även elektroniska källor. 

 

2.4 Population och urval 

 

Populationen i denna undersökning är investerare i Sverige. Population är alla enheter som är 

inkluderade medan urvalet är en mindre del av populationen.16 Urvalet i undersökningen består av 

medlemmar på olika börsforum vilka är svenska dagbladet, aktieexperterna, placera och aktiespararna. 

Dessa forum valdes då författarna hade mest kännedom kring dessa och att hemsidorna dagligen besöks 

av investerare vilket gör att bortfallet minskar. 

2.5 Pilotstudie 

 

En pilotstudie genomfördes innan publiceringen för att se hur frågorna uppfattades av respondenterna. 

Pilotstudier används ofta som en teknik för att pröva en viss uppläggning och genomförs på en viss 

grupp som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen.17 Efter genomförandet av pilotstudien 

krävdes mer förtydligande på vissa frågor vilket tydde på en klar förbättring vid den egentliga 

undersökningen.  

 

2.6 Enkätundersökning 

 

En enkät skapades för att ta reda på hur det egentligen ser ut på marknaden utifrån investerares 

perspektiv. Fördelar med en enkät är att de kan skickas ut till ett stort antal respondenter på många olika 

platser, vilket sparar otroligt mycket tid. Dessutom medför det inga extra kostnader då frågeformuläret 

var webbaserat. Ännu en fördel är att den eliminerar effekten av personlig interaktion med forskaren.18 

Nackdelar med enkäter är främst att stängda svarsalternativ kan vara frustrerande för respondenten om 

inget svarsalternativ passar. Detta kan leda till ett snedvridet resultat.19  

 

Enkäten bestod av totalt 13 frågor där frågorna till mestadels var slutna frågor men det fanns även öppna 

frågor, dvs. det fanns en blandning av frågor där respondenterna själva kunde skriva ner sina svar men 

även frågor med färdiga svarsalternativ. Vissa frågor var lite mer experimenterade frågor där vi angav 

                                                 
15 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2003. Sid 230. 
16 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken. 2009. Sid 32.  
17 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 2011. Sid 60. 
18 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken. 2009. Sid 208. 
19 Ibid. Sid 227-228. 
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påhittade exempel om olika scenarion som kan inträffa på aktiemarknaden för att se hur respondenterna 

skulle agera och för att sedan kunna koppla detta med vad tidigare teorier sagt. 

 

Enkätfrågorna behandlar de grundläggande aspekterna i studien men även bakgrundsvariabler och 

riskbenägenhet. Uppdelning av enkäten var på följande sätt: 

 

Fråga 1-4 & 9 Bakgrundsvariabler & 

riskbenägenhet 

Fråga 5-6 Övertro 

Fråga 7-8 Flockbeteende 

Fråga 10-11 Bekanthet 

Fråga 12-13 Förankring 

 

Enkäten publicerades på de valda börsforumen den 2/4-2016 och var tillgänglig till och med den 17/4-

2016 vilket motsvarar 16 dagar. Totalt erhölls 81 svar varav 5 bortfall. Dessa valdes som bortfall då det 

inte fanns fullständiga svar och/eller att respondenterna valt att utesluta vissa frågor i enkäten. De 

kvarblivna respondenterna som tagits med i undersökningen är 76 personer. 

2.7 Metodkritik 

2.7.1 Reliabilitet  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Forskningen ska ge ett oförändrat resultat om man gör om 

undersökningen med samma forskningsinstrument. Här kan man ställa sig själv frågan: ” skulle vårt 

mätinstrument ge samma resultat vid andra tillfällen?” 20  

 

I denna studie är forskningsinstrumentet vårt frågeformulär. Då studien behandlar investerare och 

aktieägarnas beteende vid investeringsbeslut kan reliabiliteten vara bristande. Detta då individer kan 

förändra sitt beteende, från att exempelvis vara nybörjare på att investerare till att vara mer 

professionell. Individers beteende kan även ändras från dag till dag då individen kan påverkas av 

vardagliga saker som humör men även konjunkturer. Enkäten bestod av både stängda och öppna frågor. 

Vissa av de stängda frågorna hade ett övrigt alternativ för att respondenten ska få mer frihet att svara det 

dem känner för. 

2.7.2 Validitet 

 

Validitet handlar om noggrannhet i data och om hur lämplig forskningsfrågan man undersöker är. I stora 

drag innebär det att det empiriska materialet och de metoder man använder är ämnade för det man vill 

komma fram till. Man kan ställa sig själv frågan: ” mäter vi det vi avser att mäta?” och på så sätt ta reda 

på hur träffsäker validiteten blir.21   

 

I denna studie grundar sig validiteten på våra undersökningsfrågor i enkäterna. Då enkäten handlar 

mycket om beteende kan man inte vara säker på att individerna svarar på ett helt tillförlitligt sätt. De 

svarsalternativ som var stängda kan ha påverkat respondenten genom att ha styrt dem till ett 

                                                 
20 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken. 2009. Sid 424. 
21 Ibid. Sid 425. 
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svarsalternativ som de kanske egentligen inte skulle ha svarat. Dock fanns även öppna frågor för att öka 

validiteten. Det är också väldigt svårt att säga vilka det var som svarade på enkäten där av valdes denna 

att endast läggas ut på forum som har med finans och börser att göra samt ha en fråga om hur länge de 

har investerat i aktier för att säkerställa att de någon gång har gjort en investering. 

2.8 Källkritik 

 

De källor som använts i studien är litteratur och vetenskapliga artiklar. De forskningar och teorin som 

författarna använt sig av har alla studerat beteendefinansiering där olika beteende faktorer funnits som 

grund. De tidigare forskningarna som använts i undersökningen har genomförts utanför Sverige därav 

skulle det vara intressant för oss att se om resultatet blir annorlunda eller likadant som tidigare 

forskning. 
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3. Teori 

Detta avsnitt ämnar att förklara de teoretiska utgångspunkter studien behandlar. 

3.1 Beteendefinansiering 

Beteendefinansiering förklarar avvikelser på aktiemarknaden baserat på psykologiska teorier. Det 

karakteristiska för deltagarna på marknaden samt informationsstruktur antas inom beteendefinansiering 

påverka utfall på marknaden såväl som individers investeringsbeslut. Den uppfattning som individer har 

av risk för olika typer av investerings produkter och finansiella service influeras av de olika koncept och 

teorierna inom beteendefinansiering som bl.a. oro, förankring, övertro, flockbeteende, känslor samt 

bekanthet. Många aspekter av mänskligt beteende introduceras av beteendefinansiering till den 

traditionella finansen för att vår förståelse för investerare och analytiker ska förbättras.22 

3.1.1 Övertro 

En generell beskrivning på ordet övertro är obefogad tro.  Det handlar om att man överskattar sin egen 

förmåga och precision av informationen man fått. Exempelvis kan en investerare få tips från en 

finansiell rådgivare eller läsa något på internet och utifrån detta är de redo att vidta åtgärder såsom att 

göra ett investeringsbeslut baserat på deras upplevda kunskapsfördel.  

Människor visar på en viss övertro även i vardagliga livssituationer. Människor tenderar till att ha för 

mycket förtroende för sig själv. När människor får reda på mer om en situation så ökar dess förtroende 

eftersom att det grundar sig på att de har en stor mängd av information. 

Professorerna Brad Barber och Terreance Odean la upp en lista på beteende som kan orsaka misstag vid 

investering. 

1. Investerare med övertro överskattar sin förmåga att utvärdera ett företag som en potentiell 

investering. Som ett resultat av detta kan det leda till att de är ”blinda” till negativ information 

som kan ses som en varningssignal.  

2. Investerare med övertro kan handla med överdrift av ett resultat av att tro att de besitter mer eller 

speciell kunskap som andra inte har. 

3. Då de inte vet, förstår eller lyssnar till historisk investeringsstatistik kan investerare med övertro 

underskatta sina nedåtrisker. Som ett resultat av detta kan de oväntat drabbas av en dålig portfölj 

prestanda. 

4. Investerare med övertro innehar diversifierade portföljer, där de accepterar mer risker än de 

normalt skulle tolerera. 23 

3.1.2 Flockbeteende 

 

Flockbeteende handlar om att individer reagerar på andra människors handlingar. Det gör att dessa 

agerar mindre rationellt och mer emotionellt istället. Det är ett okontrollerbart och impulsivt beteende. 

Finansiella yrkesmän är utsatta för flockbeteende då de är en sluten grupp som delar information både i 

den virtuella och i den verkliga världen. Investerare påverkas av analytikers åsikter och de observerar 

noggrant analytikers beteende. De beslut som allmänna investerare tar på aktiemarknaden är inte drivna 

av självständiga tankar utan det är andra människors tankar och känslor som lett till dessa beslut. Detta 

beror på att det är industri publikationer, media m.m. som de samlar sin information ifrån och som 

                                                 
22 Qawi, B. Raluca. Is investor psyche driving market performance? Behavioral finance. 2010. Sid 3. 
23 Pompian M. Michael. Behavioural Finance and Wealth Management. 2006. New Jersey. S.51-56. 
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formar deras beslut. En stark tendens till att följa strömmen och en bristande kunskap är anledningarna 

bakom flockbeteende. 24 

 

Att följa gruppen är tendenser som människor har då man inte vill sticka ut som annorlunda. Detta beror 

på att människor söker positiv förstärkning. Även om det finns rationella bevis som stödjer individers 

självständiga handlingar så kan de misslyckas med att ta sina köp eller sälj beslut ifall dessa skiljer sig 

mycket från deras jämlikars beslut då det finns ett obehag av att vara ensam. Resultatet förvärras i form 

av att det sker kraschade nedgångar eller spridning av bubblor på grund av detta. Men det gör även att 

marknadstrender håller längre än vad de borde göra. Överlag så är flockbeteende väldigt oproduktiv på 

den finansiella marknaden även om den är viktig för självbevarande och överlevnad.25 

 

3.1.3 Bekanthet 
 

Bekanthet innebär att människor har tendenser att generellt sätt föredra aspekter som är bekanta för dem. 

Att ha förtroende i aktier som är bekanta är en vana som investerare har. Att dras mot aspekter som 

språk, yrke, läge m.m. inom investeringar är en tendens som finns bland investerare. Ett par experter har 

fastlagt att investeringar skapas av bekanthet. Företag som är baserade i investerares hemstäder är något 

som dessa dras mot enligt Shapiro. Detta beror på att man har mer tillgång till information om företagen 

där. 26 

 

”Investera i vad du vet” är ett ordspråk som är populärt på Wall Street. Det kan innebära att lägre risker 

och högre avkastning som finns tillgängliga i tillgångar som man inte vet om passeras då man investerar 

i det man vet. Bekanthet betyder att tillgångar som inte är bekanta men som har lägre risk och högre 

avkastning inte väljs framför tillgångar som är bekanta. Det blir en brist på diversifiering när man är 

partisk för det bekanta. Trots att diversifiering till synes ger uppenbar vinst fortsätter investerare hålla 

kvar vid tillgångar som är bekanta. Enron konkursen 2001 är ett exempel på detta. De anställda fick se 

sina pensionspengar försvinna samtidigt som de förlorade sin inkomst när företaget kollapsade. Deras 

inkomster hade kunnat skyddas bättre om investeringarna hade diversifierats i aktier som var mindre 

bekanta.27 

3.1.4 Förankring 

 

Förankring är ett mentalt fenomen som är väldigt vanligt. En oproportionerlig vikt läggs på den första 

informationen som hjärnan mottar när ett beslut ska fattas. Uppfattningar och tankar ankras vid de första 

beräkningarna, uppgifterna eller intryck som man får. Det finns olika förklädnader som förankring 

förekommer i. Det kan förekomma i morgontidningen som statistik eller som en enkel kommentar från 

en kollega som till synes verkar harmlöst. Förankring kan även förekomma som stereotyper om en 

persons klädsel, accent eller hudfärg. Förflutna trender eller händelser är de vanligaste typerna av 

förankring inom affärsliv. En marknadsförare börjar oftast med att se över försäljningsvolymen för de 

senaste åren för en produkt för att försöka uppskatta vad det kommande årets försäljning kommer att 

vara. Man ankrar fast sig vid gamla siffror. Detta tillvägagångssätt lägger inte tillräckligt med vikt på 

andra faktorer, utan tenderar att lägga för mycket vikt på föregångna händelser. Förankring kan dock 

leda till en beräkning som är rimlig. Beslut som är missriktade kan inträffa i situationer på marknader 

som karaktäriseras av snabba förändringar på grund av att dåliga prognoser gjorts då man förankrat sig i 

                                                 
24 Qawi, B. Raluca. Is investor psyche driving market performance? Behavioral finance. 2010. Sid 4-5. 
25 Ibid. Sid 5-6. 
26Sulphey M.M. Behavioural Finance. Delhi: PHI Learning Private Limited, 2014. Sid 68.  
27 Baker, H. Kent & Nofsinger, R. John. Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets. Hoboken, New Jersey: 
John Wiley & Sons, Inc, 2010. Sid 277.  
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det historiska. Kunniga förhandlare använder sig ofta av förankring som en förhandlings taktik då det 

kan fastställa villkoren på vilka ett beslut kommer fattas på.28 

 

Ett scenario där man kan hamna i en förankringsfälla kan t.ex. ske när en stor konsultfirma letar efter en 

kontorsplats.  Ett möte anordnas med ägarna till den byggnad som möter alla kriterier konsultfirman har. 

Ett föreslaget kontrakt läggs fram i början av mötet av ägarna där det kan stå att det bl.a. ska vara ett 

hyreskontrakt på 10 år och att de vill ha ett pris för kontoret som är väldigt högt. När kontraktstiden löpt 

ut kan konsultfirman få möjlighet att förlänga kontraktet i ytterligare 10 år. De kan även begära att 

ansvaret för alla renoveringar ska ligga på konsultfirman. Det som kommer hända är att ett blygsamt 

motbud kommer ges av konsultfirman trots att priset ligger på den högre änden av marknadsvärdet. De 

kommer vilja förhandla och berätta att de accepterar alla villkor men vill att t.ex. kostnaderna för 

renoveringarna ska delas mellan båda parter samt föreslå ett pris för kontoret som ligger på en 

mellannivå av marknadsvärdet. Det hela kommer sluta med att konsulterna får betala mycket mer än de 

behöver, vilket är ett resultat av att de gått in i förankringsfällan. Det inledande förslaget som ägarna ger 

styr konsulternas tänkande, då de i deras motbud hade kunnat vara kreativa och mycket mer aggressiva. 

De hade t.ex. kunnat definiera andra villkor för förläggningen av hyreskontraktet eller dragit ner priset 

till den lägre änden av marknadsvärdet etc.29 

3.2 Den effektiva marknadshypotesen  

Den effektiva marknadshypotesen är motsatsen till beteende fianansiering. I en effektiv marknad 

återspeglas all tillgänglig information i aktiekursen.30  För att marknaden ska ses som effektiv finns tre 

grunder som den bygger på. Det första är rationalitet som bygger på att ny information släpps på 

marknaden och investerarna anpassar sina uppskattningar av kursen på ett rationellt sätt. Det andra är 

avvikelser från rationalitet som handlar om att människor inte alltid agerar rationellt utan det kan vara 

känslor inblandade som påverkar. Det brukar sägas att handlar man irrationellt så ses det som att vara 

orealistisk, men det kan i vissa fall vara så att investerare sveps bort av en överdriven optimism och vid 

andra tillfällen vara i extrem pessimism. 31 Det tredje är arbitrage som menar på att det råder obalanser 

mellan värderingen av tillgångar på olika marknader. Möjligheten till arbitragevinster är begränsad i och 

med att all tillgänglig information reflekteras i priset direkt.32 

 

Det talas även om att det finns tre olika former av marknadseffektivitet. Dessa är den svaga, semi- starka 

och starka informationen.  Svag baseras på information som är historiskt, den är enkel att hitta och anses 

vara ineffektiv då i princip alla kan ta del av den. Investeringar som endast baseras på historisk 

information kommer inte kunna ge någon överavkastning i och med att priset på aktien endas bestäms 

av tidigare information så är det svårt att förutbestämma aktiens framtida värde. 33 

 

Den semi- starka innehåller historisk men även offentlig information. Offentlig information kan vara i 

form av årsredovisningar eller pressmeddelanden. Denna form finns tillgänglig för allmänheten och sker 

idag på marknaden.34 

 

                                                 
28 Hammond, S. John, Keeney, L. Ralph & Raiffa Howard. 1998. The Hidden Traps in Decision making. Harvard Business 

Review. Sid 3.  
29 Hammond, S. John, Keeney, L. Ralph & Raiffa Howard. 1998. The Hidden Traps in Decision making. Harvard Business 
Review. S. 3. 
30 Hillier, David. Corporate Finance. 2013. S. 353. 
31 Ibid. S. 355. 
32 Ibid. S. 355. 
33 Ibid S. 355. 
34 Ibid. S.356 
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Den starka handlar om att man har tillgång till all information alltså historisk, offentlig men även insider 

information. Denna form av information kan vara olaglig att använda sig av vid köp och sälj av aktier då 

man har tillgång till kursdrivande information. Det går inte att göra någon överkastning överhuvudtaget 

då all information är tillgänglig för alla.35 

3.2.1 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 

Det har förekommit en hel del kritik mot den effektiva marknadshypotesen. Mycket av kritiken grundar 

sig just mot de tre pelarna: rationalitet, avvikande rationalitet och arbitrage. Kritiken man talar om 

grundar sig på att människor i praktiken inte kan agera fullt rationellt. Det finns många avvikande till att 

rationalitet begränsas på grund av att många investerare inte uppnår tillräcklig grad av omväxling. 

Kritiken mot den avvikande rationalitet baseras på att de irrationella ageranden som påstås ta ut 

varandra på marknaden inte gör det i verkligheten. Kritiken mot arbitrage handlar om att det är för stora 

risker för de professionella investerarna i verkligenheten. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Hillier, David. Corporate Finance. 2013. S.357. 
36 Ibid. S.364-365 
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4. Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att ta upp tidigare forskning som behandlar området 

beteendefinansiering. 

4.1 Övertro 

Att investerare med övertro handlar i överdrift förutsägs i teoretiska modeller. Genom att fördela 

investerare baserat på kön ville Barber och Odean undersöka denna förutsägelse. Om man jämför med 

kvinnor så handlar män mer överdrivet enligt vad som sägs i teorier. De två hypoteserna som de ville 

undersöka var att män handlar mer än kvinnor samt att män skadar deras prestanda mer än kvinnor vid 

ökad handel av aktier.37 

 

Barber och Odean använde sig av uppgifter som de fått fram från 37 664 hushåll där de lyckats 

identifiera könet på personen som öppnat hushållets första aktiemäklarkonto. I 29 659 hushåll av 37 664 

hade män öppnat hushållets första aktiemäklarkonto, vilket motsvarar 79 %. I de resterande 8 005 

hushåll var det kvinnor som öppnat kontot, vilket motsvarar 21 %. Det finns en stor skillnad mellan 

könen gällande erfarenhet av investeringar. Män har en större erfarenhet av investeringar än vad kvinnor 

har. 62,5 % av männen ansåg att de hade en erfarenhet inom investering som var utförlig eller bra 

medan av kvinnorna så var det 47,8 % som ansåg detta om sin erfarenhet. De kom även fram till att män 

handlar 45 % mer än vad kvinnor gör vilket resulterar i att det per år sker en sänkning på 2,65 % på 

männens avkastning, medan för kvinnorna sker det en sänkning på 1,72 % per år. Det förutsägs inom 

modeller för investerares övertro att män kommer prestera sämre än kvinnor eftersom de handlar mer då 

de jämfört med kvinnor har en större övertro. Barber och Odean kom fram till att män reducerar deras 

avkastning mer än kvinnor då de handlar mer, vilket stödjer teorin inom beteendefinansiering.38 

 

Mishra och Metilda genomförde en studie för att undersöka vilken påverkan graden av utbildning, kön 

samt investeringserfarenhet har på självtillskrivning och övertro. Men även undersöka relationen mellan 

självtillskrivning och övertro. Det kognitiva fenomenet självtillskrivning innebär att när individer 

misslyckas skyller dem på externa faktorer men de tar gärna beröm när de lyckas. Misslyckanden 

tillskrivs på olika faktorer medan succé kopplas till förutseende och talang hos individer.39 

 

Mishra och Metilda använde sig utav en enkätundersökning där olika frågor hade utformats för att mäta 

respondenternas självtillskrivning och övertro. Respondenterna bestod av 309 fond investerare. I 

undersökningen ansåg man att erfarna investerare var investerare som hade mer än två års erfarenhet av 

investeringar, och investerare med en investeringserfarenhet på mindre än två år ansågs vara mindre 

erfarna.40 

 

Studien kom fram till att graden av utbildning, kön samt erfarenhet har en påverkan på självtillskrivning 

och övertro bland fond investerare. Man kom fram till att när investerares erfarenhet ökar inom 

investeringar så ökar även graden av övertro. Erfarna investerare visade på en aning högre 

självtillskrivning jämfört med investerare som är mindre erfarna. Dock kunde de inte påvisa en markant 

                                                 
37 Barber, M. Brad & Odean, Terrance. 2001. Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence and Common Stock Investment. 
The Quarterly Journal of Economics, Vol. 116, no 1. Sid 261, 266.  
38 Ibid. Sid 261, 266-267, 269, 289. 
39 Mishra, K.C. & Metilda, J. Mary 2015.  A study on the impact of investment experience, gender, and level of education on 
overconfidence and self- attribution bias. IIMB Management Review. Vol 27. Sid 229 
40 Ibid. Sid 230- 231 
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skillnad. Både självtillskrivning och övertro ökar ju högre grad av utbildning man har. Bland män så 

finns det en högre grad av övertro än vad det finns bland kvinnor. Man kunde inte hitta en signifikant 

relation mellan graden av självtillskrivning och respondenternas kön. Slutligen kom man fram till att det 

finns en relation mellan självtillskrivning och övertro.41 

 

Andra studier som också kom fram till att det sker en ökning av övertro ju mer erfarenhet man har är 

bl.a. Bhandari och Deaves. De skapade en enkätundersökning 2004 som delades ut till pensionssparare i 

Kanada. Utöver de frågor som ställdes för att förvissa sig om spararnas nöjdhet och önskan till 

förändring ställdes ett flertal frågor för att undersöka deras kunskap inom investeringar samt övertro 

inom denna kunskap. Respondenterna kom från olika socioekonomiska grupper, geografiska områden 

samt från olika näringsgrenar. Den genomsnittliga säkerheten för kvinnor var 37 % jämfört med 46 % 

för männen. Män hade mer övertro än kvinnor och det fanns ingen avsevärd skillnad mellan könen 

gällande deras kunskap inom investeringar. Man fann att de som tenderar att ha en högre säkerhetsnivå 

var män som är högutbildade och som närmar sig sin pension samt mottagit råd om investeringar.42 

 

Övertro på den finansiella marknaden har även undersökts av Deaves, Lunders och Schroder. Dessa 

använde data från ZEW Finanzmarkttest som är enkätundersökningar som ges ut till deltagare på den 

finansiella marknaden i Tyskland. Enkätundersökningarna ges ut varje månad och de flesta av 

deltagarna arbetar inom försäkring, investering och affärsverksamhet. Sedan 1991 har deltagarna blivit 

ombedda varje månad att förutse finansiell marknads och makroekonomiska variabler för de kommande 

6 månaderna. Kortsiktiga och långsiktiga räntor samt inflations ränta är några exempel på vad 

deltagarna blivit ombedda att förutse. I september 2003 fick deltagarna besvara en demografisk 

enkätundersökning för att mer information om själva deltagarna skulle samlas in. Genom denna 

undersökning fick man reda på respondenternas professionella erfarenhet, utbildningsnivå, ålder och 

kön. Det man kom fram till var att gruppen till stor del består av män som är välutbildade, samt har en 

utbildning specialiserad inom affärsverksamhet eller ekonomi. Deaves, Lunders och Schroder kom fram 

i deras studie att respondenterna i Finanzmarkttest hade övertro och att en ökad övertro berodde på att 

man har mer erfarenhet inom den finansiella marknaden.43 

 

Gervais och Odean, Menkhoff, Schmeling och Schmidt samt Gloede och Menkhoff är några tidigare 

studier som påvisat motsatt resultat. 

 

För att beskriva den process där investerare får lärdom om sin förmåga men även hur investerare med 

övertro skapas genom denna kännedom utvecklade Gervais och Odean en multiperiodisk 

marknadsmodell. I denna modell så har investerare till en början ingen kännedom om sin förmåga. Men 

genom erfarenhet (vinster och förluster) får de lärdom om den. Investerare får en övertro när de lyckas 

förutse utdelningen för nästa period. Det som händer är att dessa investerare lägger mer vikt vid 

möjligheten att de har en överlägsen förmåga som lett till deras succé. Under de första perioderna av 

investeringar ökar en investerares övertro för att sedan minska. Enligt Gervais och Odeans studie så är 

det i början av karriären som investerare har som mest övertro. Denna övertro minskar då investerare 

blir mer realistiska i deras självbedömning då de får mer erfarenhet. De människor som investerat under 

en kortare tid är de som har mest övertro.44 

                                                 
41Mishra, K.C. & Metilda, J. Mary 2015.  A study on the impact of investment experience, gender, and level of education on 
overconfidence and self- attribution bias. IIMB Management Review. Vol 27. Sid 228, 237-238 
42 Bhandari, Gokul & Deaves, Richard. 2006.  The demographics of overconfidence. The Journal of behavioral Finance. Vol 7. 
No 1. Sid 5-7 
43 Deaves, Richard. Lünders, Erik & Schröder, Michael. 2010. The dynamics of overconfidence: Evidence from stock market 
forecasters. Journal of Economic Behavior & Organization. Vol 75, no 3. Sid 403-404 & 411 
44 Gervais, Simon & Odean, Terrance. 2001. Learning to be overconfident. The Review of Financial Studies. Vol 14. No 1. Sid 
1 & 19 
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Menkhoff, Schmeling och Schmidt utförde ett online experiment på den finansiella marknaden för att 

analysera huruvida graden av övertro beror på professionalism och erfarenhet. Experimentet fanns 

tillgänglig under 1 vecka och bestod av 496 respondenter. Av dessa var 78 kapitalplaceringsrådgivare, 

74 var institutionella investerare och 344 privata investerare. I detta experiment ville Menkhoff, 

Schmeling och Schmidt analysera effekten av professionalism och erfarenhet samtidigt och inte enskilt. 

Respondenterna behövde utvärdera deras egen information i relation till andra investerare samt fastställa 

punktestimationer och konfidensintervall för två stora aktier. För att jämna ut spelplanen bland 

investerare så fick t.ex. privata investerare enbart jämföra sig själva med andra privata investerare. I 

denna studie kom man fram till att ålder och erfarenhet inom investeringar har en signifikant effekt på 

graden av övertro. Dock så har dessa faktorer motsatt effekt. Investerare som har mer erfarenhet och är 

yngre har mer övertro. Medan investerare som är äldre anser sig själva ha en lägre nivå av information 

samt ha en låg prestation.45 

 

Gloede och Menkhoff undersökte övertro hos professionella investerare i deras prestation att 

prognostisera. En jämförelse gjordes även mellan individernas riktiga prestation och deras egen 

uppskattning. Data samlades in från enkätundersökningar som gjordes av Financial Market Survey i 

Tyskland. Varje månad ombeds ca 300 experter inom finans att delta i undersökningarna och varje 

månad mottas svar från ca 250 finansiella experter. I Gloede och Menkhoffs undersökning används data 

från 105 prognostiker som deltar regelbundet i den tyska finansiella marknadsundersökningen. Data 

samlas in från undersökningen för att en meningsfull prestation inom prognos ska kunna beräknas. Data 

från ytterligare undersökningar som genomfördes vid samma tidpunkt som dessa kompletterades till 

denna information. Av deltagarna i undersökningen så arbetar 10 % inom stora industriföretag, 15 % 

arbetar inom försäkringssektorn och majoriteten (75 %) är anställda inom bank sektorn. Gloede och 

Menkhoff fick tillgång till 17 år av data om individers förväntningar då observationerna som gjorts inom 

Financial Market Survey sträcker sig från december 1991 till oktober 2008. I denna studie användes 

endast data från deltagare som deltagit i undersökningen minst 36 gånger för att bibehålla validiteten 

och reliabiliteten. Man kom fram till att investerare hade en mindre övertro ju mer erfarenhet de har.46 

 

4.2 Flockbeteende 

 

Cipriani och Guarino undersökte tillsammans flockbeteende på den finansiella marknaden hos 

finansanalytiker. De valde att behandla två delar inom flockbeteende. Det första handlar om att man inte 

blir påverkad av andra utan fortsätter utifrån det man valt och det andra handlar om att man följer 

flocken när man känner en typ av osäkerhet.47 Detta undersöktes genom ett experiment där 32 

finansanalytiker deltog i London.  Experimentet var programmerad på dator och de deltagande fick 

precis samma instruktioner. Experimentet hanterade de två ovanstående delarna man ville undersöka. 

Experimentet visade på att vid första delen där det inte finns en osäkerhet så hade försökspersonerna en 

tendens att gå emot marknaden och att de ibland föredrog att avstå från handel även om de hade ett 

informationsövertag. När osäkerhet kom in i bilden ökande andelen flockbeteende med avseende från 

första delen vilket överrestämde med teorin.48 

 

                                                 
45 Menkhoff, Lukas. Schmeling, Maik & Schmidt, Ulrich. 2013. Overconfidence, experience, and professionalism: An 
experimental study. Journal of Economic Behavior & Organization. Vol 86. Sid. 92- 95 & 98- 99 
46 Gloede, Oliver & Menkhoff, Lukas. 2014. Financial professionals´ overconfidence: is it experience, function, or attitude? 
European Financial Management. Vol. 20. No. 2. Sid 1- 2 & 6 
47 Ibid. Sid 206-233  
48 Gloede, Oliver & Menkhoff, Lukas. 2014. Financial professionals´ overconfidence: is it experience, function, or attitude? 
European Financial Management. Vol. 20. No. 2. S.206-233. 
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Shiller och Pounds undersökning genomfördes genom enkäter på institutionella och privata investerare 

där studien åtagit att lära sig om olika kommunikationsmönster. I studien fann man att direkt 

internkommunikation var väldigt viktigt i investerarbeslut. Slumpmässigt urval av investerare 

studerades liksom investerare i aktier vars pris nyligen ökat dramatiskt.49 

 

Enkätundersökningen skickades ut till 156 investerare. Frågorna i studien framkallade vilken del av 

investerarna var osystematisk och påverkas av mun till mun kommunikation. Resultatet i studien visade 

på att man blev påverkad av information man fått från någon annan samt att man talade om för andra 

personer om det aktieköp man genomfört så att omgivningen informerades om det.50 

4.2 Bekanthet 

 

Ning Zhu undersökte enskilda investerares inriktning mot närliggande företag där man fann att enskilda 

investerare tenderar att investera i företag närmare till data i förhållande till marknadsportföljen. Studien 

byggde på hypotesen att icke grund baserad kännedom med lokala företag och redo reaktion till lokal 

information är mer sannolika förklaringar.51 

 

Studien fokuserade på 27 189 investerare med kontoverksamhet i en stor amerikansk mäklarfirma. 

Undersökningen baserades på 3 steg. Det första steget handlade om att kalkylera avståndet mellan en 

investerare och marknadsportföljen. Andra steget om att kalkylera avståndet mellan en investerare och 

dess egen portfölj. Det tredje steget handlar om att beräkna värdevikt och lika vägande local bias. 

Mätningarna i studien visade på att enskilda investera uppvisade en betydande inriktning mot de företag 

som ligger nära bostadsområdet. Information såsom bokföringssiffror har mindre påverkan på de 

enskilda investerares local bias än på institutionella investerare.52 

 

Seiler, Seiler, Traub och Harrison skapade en enkätundersökning för att undersöka tendenser hos 

människor inom fastighetsmarknaden att dras mot investeringar som är närmast respekt mot platsen. 

Studien beaktade prognoser hos husägare för de närmsta 12 månaderna angående sannolikheten att 

priset på deras hus skulle sjunka för att studera bekanthet inom fastighetsmarknaden. Enkäten bestod av 

3 frågor och delades ut till 384 studenter varje termin mellan hösten 2004 till hösten 2007. 

Respondenterna hade en ålder mellan 20- 57 och kom från 24 olika länder (13 % från Europa, 47 % från 

Asien och 39 % från Nord Amerika). Av respondenterna utgjorde 60,7 % män. Man kom fram till att de 

inom fastighetsmarknaden använde sig av bekanthet. I motsats till européerna och nordamerikanerna 

fann man att asiaterna inte var så mottagliga för bekanthet. Studien visade att kvinnor och 

nordamerikaner upplevde bekanthet mer.53 

4.4 Förankring 

 

En studie genomfördes på den tunisiska aktiemarknaden för att undersöka om investerare påverkas av 

förankring vid deras beslutsfattande. För att samla in data användes två metoder, dels en 

enkätundersökning som skickades ut via mail samt intervjuer. Enkäterna skickades ut till 150 

respondenter varav 125 investerare svarade. Av dem som svarade på enkäten var 73,6 % män. I den 

tunisiska aktiemarknaden är antalet män som investerar högre än antalet kvinnor vilket kan vara en 

                                                 
49 Shiller, Robert & Pound, John. 1989. Survey evidence on diffusion of interest and information among investor. Journal of 
Economic Behavior and Organization. Vol 12, no 1. Sid 47-66. 
50 Ibid. Sid 47-66. 
51 Zhu, Ning. 2002. The local bias of individual investors. Yale ICF Working paper. No 02-30. Sid 1-3. 
52 Ibid. Sid 5- 9 & 30. 
53 Seiler, J. Michael, Seiler, L. Vicky, Traub, Stefan & Harrison, M. David. 2008. Familiarity Bias and the Status Quo 
Alternative. Journal of Housing Research. Vol. 17. No.2. Sid 2, 13- 14 & 20 
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förklaring till detta. Enkäten bestod av fyra frågor där vardera fråga hade tre svarsalternativ som 

respondenterna kunde välja emellan. Varje fråga hade ett svarsalternativ som var ett symtom på 

förankring. En av frågorna behandlade vad investerarna tycker om den första iden som dyker upp på 

aktiemarknaden. Respondenterna kunde välja mellan alternativen: är alltid bra, bör aldrig följas samt är 

oftast bra när det kommer till försäljning men dålig när det kommer till att köpa. 37,6 % av 

respondenterna svarade att den första iden alltid är bra, vilket är det svarsalternativ som är ett symtom på 

förankring. Den första intuitionen verkar influera investerare vid deras beslut, vilket även Epley, 

Bazerman samt Chapman och Johnson kommit fram till. Om investerarna har fått en bra första intryck 

av en aktie kommer det att slå till men de kommer inte köpa aktien om det första intrycket varit dåligt. 

Margot menar att det inte är objektiva bedömningar som kontrollerar köp och sälj besluten samt de 

risker som medföljer. Att den första iden är bra när det gäller försäljning men dålig när man ska köpa 

var något som 37,6 % av respondenterna i den tunisiska enkätundersökningen ansåg. Man kom fram till 

att de tunisiska investerarna inte påverkas av förankring i deras beslutstagande.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Zaiane, Salma. 2015. Behavioral biases of individual investors: The effect of anhoring. Eurasian Journal of Social Sciences. 
Vol 3, no 1. Sid 13 & 15-18 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som vi fått fram från enkätundersökningen. Dessa 

framställs i diagram för att tydliggöra empirin. 

Enkäten bestod av 13 frågor där totalt 76 svar erhölls varav 45 av dessa var män och 31 var kvinnor. 

Majoriteten av de sammanställda svaren i undersökningen var män. 
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Fråga 2 som handlade om hur länge respondenterna hade investerat i aktier svarade majoriteten 1-5 år. 

Av dessa var 14 av 25 kvinnor. 
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I denna fråga (3) hade respondenterna möjligheten att välja fler än ett svarsalternativ. Majoriteten sökte 

information om aktier på olika forum. Många valde även övrigt alternativet där respondenterna valde att 

skriva källor som bolagens egna publikationer, böcker, aktieträff, nyhetsbrev och databaser. 
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Även i denna fråga (4) kunde respondenterna välja fler svarsalternativ.  Majoriteten valde magkänsla 

och att andra investerare påverkar investeringsbesluten. De olika svarsalternativ som skrevs på övrigt 

var analyser av nyckeltal, kalkylerings modeller, forum, rapporter och börsvärde. 
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Fråga 5 och 6 handlar om övertro. I denna fråga (5) motsvarar nummer 1 på skalan ”Nybörjarnivå” och 

nummer 5 motsvarar ”expertnivå. De flesta respondenterna valde att ligga på 3 och 4. Från skala 3 till 5 

var majoriteten män. 
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Fråga 6 handlar om hur man ser sig själv som investerare i jämförelse med genomsnittet. Nummer 1 i 

skalan motsvarar ”håller inte alls med” och nummer 5 motsvarar ”håller med helt”. Majoriteten svarar 

mellan 3-5 vilket även här var fler män än kvinnor. Det var alltså fler som valde att svara på en högre 

siffra i jämförelse med ovanstående fråga när man jämförde sig själv med andra investerare.  
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Denna fråga (7a) handlar om flockbeteende där vi ville se hur respondenterna skulle agera i scenariot. 

Majoriteten valde att svara aktie A, ett snäpp under hamnade alternativet att man inte skulle ha 

investerat i någon av aktier och alternativet med lägst antal respondenter var aktie B. Det var 8 kvinnor 

och 3 män som svarade aktie B. 
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De som valde aktie B fick då svara på en följdfråga där de fick välja alternativet till valet av tidigare 

fråga. Ingen valde att svara på det första alternativet vilket var att ”majoriteten inte kan ha fel”. 5 av de 

11 personer som svarade aktie B på tidigare fråga sa att det berodde på att omgivningen kan ha haft 

annan/bättre information. 4 personer svarade att aktien är mer attraktiv när omgivningen visar intresse. 

De som valde övrigt alternativet skrev att det skulle leda till snabba pengar och aktie b kan vara aktuell 

för daytrade (kortsiktigt). 
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Fråga 8a handlar även den om flockbeteende men denna gång ville vi se hur respondenterna skulle 

reagera om de har bristfällig information om en aktie. I detta fall valde majoriteten, hela 52 % att 

investera i aktie C då de såg det som något positivt att kollegorna väljer att köpa aktien. Det var fler 

kvinnor än män som valde positivt. Det var fler män som ansåg att det inte har någon påverkan på dem 

när kollegor köper aktien. 
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De som valde att svara positivt på föregående fråga fick en följdfråga där de fick välja anledningen till 

det. Majoriteten valde att kollegorna har mer information som gör att man litar på dem. Väldigt många 

tog själv inte ställning och tyckte därför det var positivt. De som valde alternativet övrigt menade på att 

kollegorna har delat med sig av information som kan vara nyttig och många som väljer att gå in i en 

aktie skapar volatilitet vilket gör att man väljer att utnyttja situationen på bästa sätt. 
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I denna fråga (9) ville vi ta reda på hur riskbenägna respondenterna är. 59,2 % valde att behålla sin 

position och vänta på att marknaden ska vända. 11,8 % valde att sälja investeringar för att minska 

ytterligare risker. Av dessa 11,8 % var de flesta nybörjare då det hade investerat i aktier 1-5 år. Det var 

fler kvinnor än män som valde att sälja investeringen för att minska ytterligare risker.  
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Fråga 10a handlar om bekanthet och därav ställde vi nedanstående fråga. Det var tydligt att majoriteten 

valde att svara ja på denna fråga. Av totalt 49 personer som svarade ja var 27 kvinnor. 
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Följdfrågan (10b) var för dem som svarat ja. Detta var en öppen fråga där de fick skriva ner varför de 

endast investerar i aktier som är bekanta. De svarsalternativ som dök upp var att man ville hålla koll på 

vad man investerat i, informationen om aktie är lättförståelig och användbar, tryggast på hemmaplan, 

smidigare att kontrollera den svenska marknaden, man måste ha en bra bild av företag annars är det 

spekulation och att kunskap om bolag är viktigt. Många nybörjare skrev även att de upplever det som 

lättare att förstå då man investerar i aktier som är bekanta. 
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Fråga 11 var även den om bekanthet. Siffran 1 i skalan motsvarar ”låg diversifiering” och siffran 5 

motsvarar ”hög diversifiering”. En stor del av respondenterna ansåg sig ha en låg diversifiering, det var 

ca 48,7 % som valde att ligga på 1 & 2 i skalan. Det var enbart män som svarade 5 på skalan. 
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Denna fråga (12) handlar om förankring där vi ville ta reda på om respondenterna förankrar sig vid 

första idén. 29 personer valde att svara den första idén man har inte ska följas, 26 personer svara att den 

första idén är den bästa och 21 svarade att den första idén är bra när det kommer till försäljning men 

dåligt när det kommer till att köpa. 
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Fråga 13 var en öppen fråga som även den handlar om förankring och lyder så här: Vd:n i företaget 

Hexagon uttalar sig om att företaget kommer ha en tillväxt på 15-25 procent. Hur stor 

försäljningstillväxt årligen tror du att Hexagon kommer ha under de närmsta åren? (%) 

 

68 % av respondenterna skrev ett svar som låg inom intervallet 15-25. Det var ingen som skrev under 5 

% eller över 40 %. 
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6. Analys 

I följande avsnitt analyseras resultaten utifrån teorin och den tidigare forskning som 

presenterats. Genom detta har författarna som avsikt att finna kopplingar och förklaringar till 

det grundläggande problemet. 

6.1 Övertro 

Övertro är ett område som undersökts av en mängd olika forskare. Två frågor ställdes för att undersöka 

övertro hos våra respondenter. De fick svara på hur bra de anser att de är på att investera samt hur de 

anser sig själva vara en bättre investerare i jämförelse med genomsnittet. Menkoff, Schmeling och 

Schmidt använde sig även dem i sin undersökning av frågan som behandlar investerare i jämförelse med 

genomsnittet. Majoriteten ansåg sig själva vara en bättre investerare då de flesta svarade 3 eller 4. 

Majoriteten ansåg också att de är en bättre investerare jämfört med andra investerare, då dessa svarade 

på en skala mellan 3-5. Det var fler män än kvinnor som ansåg att de är bra på att investera samt att de 

är bättre än genomsnittet. Dessa har även haft en lång erfarenhet inom investeringar. Våra resultat går i 

linje med resultat som forskare som Mishra och Metilda, Bhandari och Deaves samt Deaves, Lunders 

och Schroder kommit fram till. Dessa menar att graden av övertro ökar när investerares erfarenhet inom 

investeringar ökar. Men även att det finns en högre grad av övertro bland män än vad det finns bland 

kvinnor. Detta kunde även utläsas i vår enkätundersökning. Dessa forskare hade även dem använt sig av 

enkätundersökningar för att undersöka övertro på den finansiella marknaden. Studierna är inte heller så 

gamla då de genomförts 2013, 2006 samt 2010, vilket ändå är ganska nära i tid till vår undersökning.  

 

Barber och Odean har även dem undersökt övertro och hur detta påverkas av kön men även erfarenhet. 

De kom fram till att män har en större erfarenhet inom investeringar än vad kvinnor har, vilket även var 

fallet i vår studie. Menkoff, Schmeling och Schmidt använde sig av frågan hur länge respondenten 

investerat i aktier vilket även vi gjorde. Av de erhållna svaren kunde man läsa att majoriteten av de som 

besvarat enkäten var män. De flesta av respondenterna, närmare sagt 25, hade investerat mellan 1-5 år 

(vilket är den period som vi anser är den lägsta perioden i vår undersökning) och av dessa var 14 

kvinnor. Det var mest män som hade investerat i aktier under en längre period. De resterande 51 

respondenterna hade svarat att de hade en erfarenhet som är allt mellan 6 - över 20 år. Överlag hade 

majoriteten av våra respondenter haft en lång erfarenhet inom investeringar. Barber och Odean kom 

fram till att det var mer män som ansåg att de hade en erfarenhet inom investering som var utförlig eller 

bra jämfört med vad kvinnorna ansåg om sin egen erfarenhet. Männen ansåg sig därmed vara bättre 

investerare än vad kvinnor gjorde, vilket går i linje med det vår undersökning kommit fram till. 

 

Vårt resultat stödjer inte resultat som påvisats av forskare som bl.a. Gervais och Odean, Menkhoff, 

Schmeling och Schmidt samt Gloede och Menkhoff. Som tidigare nämnt kom dessa forskare fram till att 

investerare har som mest övertro i början av karriären och att denna övertro minskar ju mer erfarenhet 

de får. Medan vårt resultat visar på det motsatta, nämligen att det är i början som investerarna har som 

minst övertro.  

6.2 Flockbeteende 

Som tidigare nämnt handlar flockbeteende om att individer reagerar efter människors handlingar, vilket 

gör att de reagerar mer emotionellt snarare än rationellt. Detta då dessa kan misslyckas med att 

genomföra sina beslut trots att det finns bevis som stödjer deras handlingar. För att undersöka om detta 

stämmer valde vi att ställa frågan om investerarna skulle genomföra sina investeringsbeslut trots att de 

har information som stödjer detta men ser att majoriteten väljer att gå en annan väg. Det var endast 11 
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personer (8 kvinnor och 3 män) som uppvisade ett flockbeteende där de väljer att förkasta sin egen 

information och istället följa strömmen. För att ta reda på anledningen bakom detta ställdes en följdfråga 

för att få mer klarhet i deras handling. Där kunde man se att det till stor del beror på en blandning mellan 

att omgivningen kan ha haft en annan typ av information eller en information som är bättre men även att 

dessa ansåg att en aktie är mer attraktiv när omgivningen visar intresse för den. Detta stämmer helt 

överens med teorin som finns om flockbeteende. 

 

De flesta av våra respondenter uppvisade dock inte det beteende som nämns i teorin, utan snarare 

tvärtom. De valde istället att tro på sig själva och inte vika sig. Detta kan i sin tur kopplas till frågorna 

om övertro där resultatet visat att respondenterna överlag har en stark övertro. Detta kan också vara en 

förklaring till varför de flesta respondenter inte valde att följa strömmen i denna fråga. 

Ett andra scenario valdes att undersökas, nämligen vad investerarna skulle göra när de har information 

som är bristfällig. Här kan man se att majoriteten av respondenterna väljer att följa deras kollegor och 

investera i den aktie som de gör. Det är tydligt att det finns ett flockbeteende av de flesta 

respondenterna, där de väljer att följa strömmen och inte tro på sin egen förmåga. Även här ställdes en 

följdfråga för att få mer information bakom detta val. De flesta respondenterna menar att deras kollegor 

antagligen har mer information och att de litar på dem men många tog själv inte ställning och ansåg 

därför att det var positivt. Det var många kvinnor som valde att följa deras kollegor och investera i aktie 

C. 

 

Resultaten från båda scenarion stämmer överens med det som Cipriani och Guarino kommit fram till. 

Dessa valde precis som också att studera flockbeteende utifrån två motsatta scenarion. Till skillnad från 

denna undersökning så valde dem att använda sig av en blandning av experiment och 

enkätundersökning, medan resultatet här enbart baseras på en enkätundersökning. Även om metoderna 

skiljs åt, skiljer sig inte resultatet. Flockbeteende ökar när det finns en osäkerhet, vilket man kan se i hur 

majoriteten väljer att vända sig till omgivningen när de har en brist på information. Men att de däremot 

väljer att gå emot strömmen när de har information som stödjer deras beslut. 

 

Många av de som svarat att de investerat i aktier mellan 1-5 år valde att investera i aktie C då deras 

kollegor väljer att göra det. Intervallen 1-5 år är det lägsta alternativet som investerarna kunde välja. 

Detta kan ha en påverkan till varför de uppvisar ett flockbeteende då de inte har en så stor erfarenhet av 

investeringar och därav kanske känner en trygghet i att investera i det som omgivningen väljer att göra. 

En av anledningarna till att människor uppvisar ett flockbeteende är just att de besitter en kunskap som 

är bristande. Om man inte har en stor erfarenhet av att investera så kan det hända att man inte litar på sitt 

eget omdöme men även att man inte vet vart man ska leta efter information. I början av 

enkätundersökningen blev respondenterna tillfrågade vad som påverkar deras investeringsbeslut och 

alternativet som var den näst vanligaste var att andra investerare påverkade sitt eget beslutsfattande, 

vilket indikerar ett flockbeteende.  

 

Detta kan även kopplas till det som nämnts tidigare i teorin, nämligen att det inte är självständiga tankar 

som driver till dessa beslut utan att det i själva verket är andra människors tankar och känslor som lett 

till dessa beslut. Människors beslut formas av bl.a. industri publikationer, media m.m. Magkänsla, andra 

investerare samt media var de tre vanligaste alternativen som respondenterna valde för att förklara vilka 

faktorer som påverkar deras investeringsbeslut. Men de söker även information via tidningar, olika 

forum, tv samt vänner och bekanta. Människor har en påverkan på varandra och skapar ett 

flockbeteende. 

 

Även Shiller och Pound visar på ett resultat där respondenterna blev påverkade av information man fått 

från någon annan vilket också kan kopplas ihop med de frågor som ställdes i studien. Shiller och Pound 

använde även dem en enkätundersökning som skickades till samma målgrupp nämligen investerare. 
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6.3 Bekanthet 

Att människor har tendenser att generellt sätt föredra aspekter som är bekanta för dem kunde även vi 

utläsa när fler än hälften av våra respondenter svarade att de endast investerar i aktier som är bekanta för 

dem. Dessa menar att det är tryggast på hemmaplan men även att informationen om aktien är 

lättförståelig samt att det är lättare att förstå då man investerar i aktier som är bekanta. Dessa svar är helt 

i linje med teorin som tas upp i arbetet, där man menar att investerare dras mot företag som är baserade i 

investerares hemstäder då de är bekanta för dem. Man följer därmed ordspråket som säger att man ska 

investerar i det man vet. Zhuns studie visade också att enskilda investerare uppvisade en betydande 

inriktning mot de företag som ligger nära bostadsområdet, dvs. företag som är bekanta för dem.  

När man investerar i det som är bekant blir det en brist på diversifiering. Detta visade även vår studie 

där ca 48,7 % svarade att de ansåg att diversifieringen bland deras aktier var låg. Det var lite över 10 

personer som svarade att de hade en väldigt hög diversifiering. Dessa respondenter bestod endast av 

män. 

 

I Seiler, Seiler, Traub och Harrisons enkätundersökning kom man fram till att bekanthet används inom 

fastighetsmarknaden och att kvinnor uppvisade detta beteende mer. Utifrån dessa frågor kan även vi se 

att våra respondenter upplever bekanthet i deras val av aktier. I enlighet med dessa forskare kunde även 

vi se att kvinnor upplever detta beteende mer än vad män gör. 

 

6.4 Förankring 

För att se om våra respondenter påverkas av förankring i sitt beslutstagande valde vi att använda oss av 

en fråga som Zaiane använde i sin enkätundersökning. Denna fråga är vad investerarna anser om den 

första iden som de får på aktiemarknaden. 26 personer svarade att den första iden alltid är den bästa och 

det är denna svarsalternativ som är ett symtom på förankring. Detta svarsalternativ var den som näst 

flest respondenter valde, majoriteten med 29 respondenter ansåg att den första iden aldrig skulle följas. 

Det var endast en skillnad på 3 personer vilket inte är så mycket. Detta visar på att många respondenter 

förankrar sig i den första iden som de får, men även att många respondenter tar avstånd från detta då de 

känner att man inte ska följa den första iden. I Zaianes undersökning valde de flesta att svara att den 

första iden alltid är den bästa eller att den oftast är bra när det kommer till försäljning men dålig när det 

kommer till att köpa. Här kan man också se att även om många förankrar sig vid den första 

informationen så är det lika många som tar avstånd från det och väljer att se vidare. 

 

För att få en bättre översyn om våra respondenter förankrar sig i de första uppgifterna och intrycken som 

de får fick de besvara en till fråga där en vd uttalar sig om ett företags tillväxt och nämner i siffror hur 

mycket hen tror att tillväxten kommer ligga på. En sådan fråga går i linje med de exempel som finns i 

tidigare forskning. Skillnaden mellan dessa och vår är att vi valt att ändra frågan så att det bättre passar 

in med ekonomi och investeringar. Genom att man nämner hur stor tillväxten kommer att vara vill vi se 

om respondenterna påverkas av dessa siffror i deras svar. I teorin nämner vi att förankring kan 

förekomma som en förklädnad, t.ex. som statistik. Det var väldigt många av respondenterna som la 

mycket vikt vid siffrorna som uppdagades i frågan. Hela 68 % skrev ett svar som låg inom intervallet av 

vad som sagts och därmed ankrat fast sig för mycket på informationen som presenterats. Ingen av 

respondenterna var kritiska och de skrev inget om att de behövde mer information för att besvara frågan 

eller att de ville veta storleken på företaget, hur det gått de senaste åren eller att de behövde se igenom 

nyckeltalen m.m. för att kunna göra en bedömning. Siffrorna i frågan styrde deras tankegång och hade 

en påverkan på deras beslut. De kan ha angett ett svar som de egentligen inte hade sagt om de hade mer 

information men denna information var inget som de bad om att få heller. I undersökningen kunde man 
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inte se någon markant skillnad mellan könen gällande frågorna om förankring. Båda män och kvinnor 

förankrar sig i sina beslut. 

6.5 Den effektiva marknadshypotesen 

 

Som tidigare nämnt är beteendefinansiering motsatsen till den effektiva marknadshypotesen. De olika 

psykologiska faktorerna som undersökts visar på att människan inte kan vara fullt rationell vilket den 

effektiva marknaden förespråkar. Den kritik som finns mot den effektiva marknadshypotesen visar sig 

stämma i denna studie då känslor och andra beteende faktorer påverkar investerares beslut.  
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7. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som författarna kommit fram till utifrån den 

genomförda undersökningen. Slutsatsen ämnar att uppfylla studiens syfte genom att ha svarat 

på undersökningens problemformuleringar. 

Beteendefinansiering tar upp många olika faktorer som kan ligga till grund för olika val och beslut. I 

denna uppsats har vi valt att fokusera på fyra av dessa, nämligen övertro, flockbeteende, förankring samt 

bekanthet. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur investerare påverkas av de redan nämnda 

psykologiska faktorerna i sina beslut. Men även att undersöka hur det skiljer sig mellan könen. För att 

komma fram till ett resultat har vi tagit hjälp av en enkätundersökning som vi skapat och som besvarats 

av 76 personer. 

Slutsatsen som kan dras utifrån vår studie är att dessa psykologiska faktorer påverkar investerare vid 

deras investeringar. Enligt våra resultat kunde vi se att majoriteten av aktieägarna/ investerarna ansåg att 

de var en bättre investerare jämfört med andra investerare. Det var även fler män än kvinnor som ansåg 

att de är bättre på att investera samt att de är bättre än genomsnittet. Majoriteten av våra respondenter 

uppvisar inte ett flockbeteende när de har information som stödjer deras beslut, dock är de mer utsatta 

för flockbeteende när de har bristfällig information. Kvinnor tenderade att följa strömmen mer än vad 

män gjorde. Bekanthet påverkar investerarna i deras val av aktier, men kvinnor påverkas mer av det än 

män. Även förankring har en påverkan då majoriteten av respondenterna förankrar sig i de första 

uppgifterna som de mottar dock uppvisades det inte någon större skillnad mellan män och kvinnor vid 

förankring. 

Som tidigare nämnt kommer mycket av forskningen gällande könsskillnader vid investering från USA 

men liknande resultat har hittats i de få studier som gjorts i Europa. Vår studie går i linje med resultatet 

från tidigare studie. Vårt bidrag till denna typ av forskning är att vi använt oss av det material som redan 

finns tillgänglig men skapat något nytt i form av att vi använder oss av fyra olika forum för att fånga de 

privata investerarna som har erfarenhet av investeringar och är insatta inom detta. I denna undersökning 

kan man se att 51 av 76 respondenter har investerat i aktier alltifrån 6 till över 20 år, och har därmed en 

bra erfarenhet av detta. Det som dessa forum har gemensamt är att användare måste registrera sig för att 

kunna delta och ta del av det som diskuteras och presenteras. Genom att användare måste registrera sig 

känns det mer seriöst då människor som deltar i dessa forum måste ange sina personliga uppgifter. 

Genom att man använder sig av registrering kan det minska risken för att oseriösa människor deltar i vår 

undersökning eller de diskussioner m.m. som finns att ta del av på de olika forumen.  

Våra frågor har konstruerats utefter den teori vi hittat för att se om våra svar kommer stämma överens 

med dessa, men vissa av våra frågor har vi tagit från tidigare undersökningar som vi kunnat hitta för att 

även här kunna se om vi får samma svar från respondenterna i Sverige som forskarna har fått från deras 

respondenter. Enkäter brukar vanligtvis användas i denna typ av undersökningar, vissa har denna metod 

i kombination med andra metoder som t.ex. intervjuer m.m. Men att lägga ut dem på aktieforum är för 

oss något nytt då detta inte har använts i de tidigare forskningar vi hittat och tagit del av. Men att studien 

kombinerat att undersöka fyra olika beteende faktorer samtidigt är även det en skillnad från de tidigare 

forskningar som använts i detta arbete.  
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8. Diskussion 

Detta avsnitt innehåller diskussion och kritik mot de tillvägagångssätt som använts i studien. 

Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

8.1 Självkritik 

 

Beteendefinansiering är ett väldigt intressant ämne att forska kring dock är det svårt att mäta beteenden. 

Det finns en mängd olika mätinstrument att använda sig av. I denna studie använde vi oss endast av 

enkäter vilket kan kritiseras. Respondenterna väljer inte alltid att svara helt riktigt då frågor kan 

uppfattas som känsliga dessutom kan frågor lätt misstolkas. Enkäterna publicerades på forum, även fast 

det var forum som dagliga investerare använder sig av finns risken till att andra privatpersoner svarar på 

enkäten.  

 

Undersökningen genomfördes genom webbaserade enkäter. Detta kan kritiseras på så sätt att man inte 

riktigt vet hur många svar man kommer få in vilket kan påverka det slutgiltiga resultatet. Hade man 

istället själv delat ut enkäter kan man försäkra sig på att man får ett visst antal svar dock är det mer 

krävande och tar längre tid. 

 

Enkäten hade två frågor med intervallsvar där respondenterna fick välja mellan 1-5 på en skala. Nu i 

efterhand tyckte vi att det kunde varit bättre med ett intervall som sträckte sig mellan 1-6 för att kunna 

dra en koppling till vilket håll de mer lutar sig mot. Detta då respondenten kan ha en tendens att ställa 

sitt svar i mitten.  

 

Genom att komplettera studien med andra metodval än enkäter eller andra frågor i enkäten hade det 

kunnat leda till ett annat resultat samtidigt som en större population testas. Undersökningens ämne 

grundar sig inom psykologin vilket varit svårt då vi inte har alla förutsättningar och kunskaper som 

krävs.  

 

8.2 Förslag till framtida forskning 

 

Beteendefinansiering är ett välforskat och brett område med många olika faktorer. I denna studie har vi 

endast lagt vikt vid vissa av dessa faktorer. Det skulle vara intressant att fördjupa sig inom de andra 

beteende faktorer som också finns. Man kan då utföra undersökningen genom andra metodval som en 

observation, intervjuer eller ett experiment. Det finns många psykologer som tidigare gjort experiment 

som har med flockbeteende att göra vilket skulle vara intressant att göra samma typ av experiment för 

att sedan kunna jämföra och dra kopplingar. Ännu en intressant aspekt skulle vara att se om det finns en 

skillnad mellan privata och institutionella investerare. 
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