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Sammanfattning 

Den finansiella utbildningen präglas av klassisk finansteori som förutsätter att den finansiella 

marknaden prissätts rationellt. Det finns dock ett gap mellan klassisk finansteori och verklighet. 

Syftet har därför varit att se hur en investerare genom ökad medvetenhet om dessa anomalier 

kan förbättra aktiemarknadsanalys och investeringsbeslut. Studien har genomförts med ett kvali-

tativt tillvägagångssätt och baserats på en litteraturstudie som kompletterats med intervjuer.  

Under studien har en bild av investeraren som begränsat rationell framträtt i linje med de teorier 

som har redovisats. Där flockbeteende vuxit fram som det mest påtagliga stödet för att den klas-

siska finansteorin inte är att likställa med marknadens dynamiska verklighet. I studien har teori-

erna inom behavioral finance tematiserats och redogjorts för mot bakgrund av det empiriska 

underlaget. Gemensamt är att investerare tenderar att vara begränsat rationella. Psykologin är 

ständigt närvarande i marknaden och påverkar investerare i deras beslutsfattande i större ut-

sträckning än vad klassisk finansteori ger utrymme för. Detta är ett av de främsta skälen till 

varför behavioral finance och dess teorier borde bli ett komplement till den klassiska finansteo-

rin. Slutsatsen är att det finns möjligheter för investerare att förbättra aktiemarknadsanalys och 

investeringsbeslut genom att ta teorierna inom behavioral finance i beaktning. 

Nyckelord 

Marknadspsykologi, investeringsbeslut, aktiemarknadsanalys, anomali, flockbeteende 

Abstract 

The financial education is characterized by classical financial theory that assumes that the fi-

nancial market is priced rationally. However, there is a gap between classic finance theory and 

reality. The aim has been to see how an investor through increased awareness of these anoma-

lies can improve stock market analysis and investment decisions. The study was conducted with 

a qualitative approach and was based on a literature review supplemented by interviews. 

During the study, proofs of semi-rational investors have emerged in line with the theories of 

behavioral finance. Herd behavior has emerged as the most tangible proof that the classical fi-

nancial theory is not comparable to the dynamic reality of the market. In the study, theories of 

behavioral finance has been thematised and explained in the light of the empirical basis. In 

common for those theories is that investors tend to be semi-rational. The psychology is always 

present in the market and affects investors in their decision making to a greater extent than clas-

sic finance theories allow. It is one of the main reasons why it should be implemented as a com-

plement to the traditional financial theories. The conclusion is that there is potential for inves-

tors to improve stock market analysis and investment decisions by taking theories of behavioral 

finance into consideration. 
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1. Inledning 

(Först en redogörelse för klassisk finansteori. Inledningen innefattar därefter problemdiskus-

sion, problemformulering, syfte och forskningsbidrag) 

 

1.1 Klassisk finansteori 

Det finns åtskilliga finansiella teorier och modeller, varav somliga är mer utbredda än andra. 

Till de som har vunnit internationellt erkännande hör den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) 

och Capital Asset Pricing Model (CAPM). Det är två teorier som flitigt använts som utgångs-

punkt för forskare inom området, som författarna valt att beteckna som klassisk finansteori. 

EMH introducerades av Eugene Fama år 1970 och baseras på att information rörande en aktie 

kommer att beaktas i dess prissättning. Hur effektivt informationen avspeglas i aktiepriset beror 

på marknaden. Som investerare ska man därför som regel inte kunna köpa en undervärderad 

aktie under förutsättning att EMH gäller. Slutsatsen i artikeln är att den effektiva marknadshy-

potesen är här för att stanna och att teorin kommer att fortsätta spela en central roll framöver 

(Yen & Lee 2008, s. 305). CAPM introducerades av William Sharpe och John Lintner på 1960-

talet. Framtagningen av modellen var starkt bidragande till att Sharpe fick Nobelpriset år 1990. 

CAPM baseras på att kunna beräkna kostnaden för eget kapital för företag och att värdera ut-

vecklingen i förvaltade portföljer. Modellen visar på relationen avkastning och risk (Fama & 

French 2004, s. 25). CAPM baseras på antagandena att investerare är rationella och att kapital-

marknaden är effektiv. 

Forskarna inom den klassiska finansteorin medger att marknadens aktörer inte alltid agerar i 

enlighet med den rationella investeraren. Skillnaden gentemot forskarna inom behavioral finan-

ce är dock tydlig, då klassisk finansteori inte anser att det förekommer systematisk irrationalitet 

på kapitalmarknaden, vilket forskarna inom behavioral finance anser (Shefrin 2002, s. 8-9). 

Fama en av förgrundsgestalterna inom den klassiska finansteorin skriver att den effektiva mark-

naden överlever studierna om systematisk irrationalitet. Aktörer som inte agerar rationellt är 

endast tillfälligt förekommande och försvinner med tiden allteftersom marknaden anpassar sig 

(Fama 1998, s. 283). Sammantaget kan konstateras att EMH och CAPM utgör två grundstenar 

inom den klassiska finansteorin. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns ett flertal värderingsmodeller som generellt används för att värdera bolag, vilka försö-

ker beskriva ett bolags värde utifrån dess framtida intjäningsförmåga. Det finns gemensamma 

inslag för hur detta upplägg kan se ut och nedan görs en genomgång (Koller, Goedhart & Wes-

sels 2005, s. 233). 

 analysera historisk data  

 förutse framtida prestation  

 förutse framtida resultaträkning  

 förutse framtida balansräkning  
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 beräkna fritt kassaflöde och avkastning på investerat kapital  

 värdena prognostiseras utifrån den uppskattade kapitalkostnaden för framtiden  

Punkterna ovan ger en kort beskrivning av vad som bör beaktas, när man värderar ett bolag och 

försöker att uppskatta det rätta värdet på ett bolags aktie (Koller, Goedhart & Wessels 2005, s. 

233). Som man kan se utifrån de sex punkterna lämnas inom ramen för värderingsmodellen 

inget utrymme för de beteenden i marknaden som kan få stor påverkan på en akties värdering. 

Den litteratur som ingått vid civilekonomprogrammets finansiella inriktning vid Stockholms 

Universitet har utgått ifrån en marknad som präglas av fullständig rationalitet och effektivitet. 

Det talas då ofta om den rationella investeraren och ”economic man”. Behavioral finance och 

dess teorier har nog större inverkan på marknaden än vad som uppmärksammats i utbildningen. 

Att döma av de fluktuationer som förekommit på aktiemarknaden bara det senaste decenniet 

med under/övervärderingar som följd, kan marknadens psykologi vara en betydelsefull faktor. 

Det senaste decenniet har det skett två historiska börsnedgångar i form av IT-kraschen och nu 

senast finanskrisen. I efterhand är det enkelt att konstatera att IT-relaterade aktier under IT-

bubblan i början på 2000-talet var övervärderade. För att förstå de underliggande faktorerna 

bakom aktiemarknadens värderingar krävs kanske att de analyseras under ljuset av kunskaper 

inom just marknadspsykologi och teorierna inom behavioral finance. 

Behavioral finance som ämne studerar hur psykologi påverkar finansiella beslut i hushåll, 

marknaden och organisationer. Frågan som man försöker besvara är hur människor går tillväga 

och varför de agerar som de gör (De Bondt et al. 2008, s. 2). Behavioral finance som forsk-

ningsinriktning började växa fram i början av 1980-talet i kölvattnet av Daniel Kahnemans och 

Amos Tverskys publicerade artikel ”Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk” 

utgiven 1979. I ett första skede bestod forskarna av psykologer och beteendevetare, men i takt 

med att ämnet uppmärksammades anslöt sig ekonomer och flera framstående universitet och 

institut. Det har därför varit intressant att i litteraturstudien gå igenom forskningen och analyse-

ra den utvecklingen som varit de tre senaste decennierna. Utifrån det har sedan ett avstamp 

gjorts för att besvara frågeställningen. Således har det varit motiverat att först redogöra för hur 

de olika forskarna inom behavioral finance tolkar ämnet. 

Svårigheten med att se investerare som fullt rationella beslutsfattare belyses av portföljförvalta-

ren Mats Larsson. En egenhet investerare ofta har är att de lägger större vikt vid information 

som stöder aktieval som redan gjorts. Risken finns då att investeraren håller fast vid dåliga pla-

ceringar trots att information pekar på att man borde avyttra dessa. Investerare tenderar likaså 

att ha en övertro till sin egen förmåga, vilket hör samman med en känd teori inom behavioral 

finance som brukar benämnas overconfidence. ”Nästan 70 % av aktieanalytikerna anser sig 

bättre än genomsnittet på att förutsäga vinster. 75 % av aktieförvaltarna anser att de är mer än 

genomsnittligt skickliga på sitt jobb.” (Larsson 2010). 

Frågan är om problematiken som diskuterats i problemdiskussionen är påvisbar, i den meningen 

att den blir undersökningsbar. Svårigheten är att uppnå en hög validitet och faktiskt visa på att 

ett visst beteende kan förklaras av teorierna inom behavioral finance. Det finns dock empiriska 

undersökningar publicerade inom ämnet att tillgå, även om de inte uteslutande förklarar nedan-

stående problemformulering. I denna studie har empiriskt underlag erhållits genom ett antal 

intervjuer med personer som har anknytning till den finansiella marknaden. 
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Antagandena om att kapitalmarknaden skulle vara effektiv och aktörerna rationella ifrågasätts 

av alltfler forskare (Shiller 2003, s. 83-84). Speglar den klassiska finansteorins modeller dagens 

marknad? Varför förekommer emellanåt avvikelser mellan verklighet och klassisk finansteori? 

Kan medvetenhet om vad dessa skillnader beror på bidra till att öka kvalitén i marknadsanalysen 

och de investeringsbeslut som tas? Debatten om att psykologiska beteenden skapar irrationalitet 

på marknaden är angelägen. Genom att föra en sådan diskussion kan förhoppningsvis en grund 

för bättre investeringsbeslut läggas. 

1.3 Problemformulering 

Kan ökad medvetenhet om marknadspsykologi förbättra kvalitén vid aktiemarknadsanalys och 

investeringsbeslut för investerare? 

1.4 Syftet 

Studien undersöker huruvida ökad medvetenhet om marknadspsykologi kan förbättra kvalitén 

vid aktiemarknadsanalys och investeringsbeslut. Syftet är att föra en diskussion kring erkända 

teorier inom behavioral finance med avstamp i både teori och empiri. För att på så sätt kunna ge 

investerare en kunskapsmässig fördel inför ett beslutsfattande. 

 

1.5 Forskningsbidrag och avgränsningar 

Mot bakgrund av problemdiskussionen har en kvalitativ studie genomförts, som för en diskus-

sion kring hur kunskaper inom behavioral finance och dess teorier kan komma till nytta vid 

aktiemarknadsanalys och investeringsbeslut. Uppsatsen skiljer sig från tidigare forskning genom 

att koppla samman teori och praktisk erfarenhet. Därmed ger den utifrån den valda problemfor-

muleringen ett konstruktivt forskningsbidrag. Att benämna det som ett gap inom forskningen 

vore obetänksamt, men det är en intressant vinkling som har resulterat i en studie som kan 

komma såväl analytiker och investerare som allmänt finansintresserade tillgodo. Avsikten har 

dock inte varit att försöka finna kvantifierbara teorier och modeller. Studien har likaså inte äm-

nat komma fram till några sanningar eller ett kvantifierbart resultat för hur man ska agera. Vad 

som däremot har uppdagats är hur mycket av marknadens beteenden som kan förklaras inom 

ramen för teorierna i behavioral finance. På så sätt har det förts en diskussion om vad en inve-

sterare bör ta hänsyn till för att förbättra kvalitén vid aktiemarknadsanalys och investeringsbe-

slut. 
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2. Teori – litteraturstudie 
(Kapitlet inleds med en kortfattad introduktion av litteraturstudien som följs av analys och ut-

värdering. Därefter följer konklusion med sammanfattande reflektioner och tankar över den 

genomgångna litteraturstudien.) 

 

2.1 Introduktion 

Litteraturstudiens övergripande idé är att visa på var forskning i ämnet behavioral finance står 

idag, mer direkt visa på dess områden inom aktiemarknaden (hädanefter marknad) och aktiere-

laterat beslutsfattande. 

Behavioral finance som ämne studerar hur psykologi påverkar finansiella beslut i hushåll, 

marknaden och organisationer. Frågan som man försöker besvara är hur människor går tillväga 

och varför de agerar som de gör (De Bondt et al. 2008, s. 2). Svårigheten är att försöka tillämpa 

behavioral finance teorierna, allt ska göras inom en marknad där alla aktörer själva anser sig 

agera rationellt. För att försöka påvisa det irrationella beteende har forskare inom ämnet behavi-

oral finance delat upp de olika skedena som en aktör ställs inför vid ett investeringsbeslut. Ge-

nerellt kan forskning inom behavioral finance framförallt i samband med investeringsbeslut 

delas in i två skilda kategorier. En kategori för inre påverkan (det man själv tänker och känner) 

och en mer socialt orienterad kategori som inbegriper media, kollegor, vänner och familj (Baker 

& Nofsinger 2002, s. 99). Viktigt att understryka är att flera av teorierna som redogörs i stor 

utsträckning går i varandra. 

Litteraturstudien utgår från några av de forskare som uppfattats som tongivande inom behavio-

ral finance. Under ”Analys och utvärdering” görs först en kort beskrivning av ämnet ur några av 

dessa forskares perspektiv. Därefter görs en löpande genomgång och utvärdering av de huvud-

sakliga teoretiska bidragen som dessa professorer publicerat. I konklusionen finns summerade 

tankar som mot bakgrund av den genomgångna litteraturstudien på ett eller annat vis underbyg-

ger problemformuleringen. 

 

2.2 Analys och utvärdering 

Det är en tid sedan den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) ansågs som en ”allmän sanning”. 

Höjdpunkten för klassiska finansteorier som EMH var under 1970-talet. En anledning till varför 

sådana teorier nu kan ifrågasättas är de framsteg som gjorts inom ämnet behavioral finance. 

Ämnet skildras som finansforskning från ett brett perspektiv där psykologi, samhällsvetenskap 

och sociologi är centrala delar. Behavioral finance har sedan 1970-talet utvecklats till en egen 

forskningsinriktning som ofta ifrågasätter de mer rationellt inriktade finansieringsforskarna 

(Shiller 2003, s. 83-84). 

Behavioral finance är ett område inom ekonomisk forskning som utforskar de psykologiska 

faktorer som påverkar aktörers beslut om investeringar. Det är ett försök att förklara de missför-

hållanden som inte kan förklaras av klassisk finansteori. Grunden för teorierna inom behavioral 

finance är att psykologiska faktorer eller beteenden påverkar investerare, som ”snedvrider” den 

information som finns tillgänglig och det får dem att göra felaktiga bedömningar. Det man vill 
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påvisa inom ämnet ligger dock inte enbart i den subjektiva bedömningen av information, utan 

problematiken gäller också hur man väljer att tolka nyttan av informationen. 

För att återknyta till Robert Shiller i ovanstående text vore en mer objektiv beskrivning av äm-

net behavioral finance ställning gentemot de mer klassiska teorierna önskvärd. Det framgår 

dock ganska klart hur Shiller ser på utvecklingen redan i rubriken till artikeln ”From Efficient 

Markets Theory to Behavioral Finance”. Shillers syn präglas av att han anser att utvecklingen är 

från de klassiska finansteorierna mot mer av behavioral finance teorierna. En syn som nödvän-

digtvis inte behöver vara fel men man som läsare bör vara införstådd med. 

2.2.1 Overreaction 

Marknaden har en benägenhet att överreagera på oväntade och dramatiska nyhetshändelser, 

tenderar att ge mer vikt åt ny information och att underskatta tidigare informations betydelse. 

Werner De Bondts och Richard Thalers artikel ”Does the Stock Market Overreact?” utgår från 

två hypoteser. (1) Extrema rörelser i aktiekurserna kommer att följas av kursutveckling i motsatt 

riktning. (2) Ju mer extrem den ursprungliga rörelsen i priset var, desto större blir den efterföl-

jande justeringen (De Bondt & Thaler 1985, s. 793-795). Dessa två hypoteser redogörs för un-

der en period på 36 månader mot bakgrund av avkastningen för två valda portföljer. En portfölj 

som har underpresterat och en som har överpresterat sett till historisk överavkastning. Efter 36 

månader hade den vid periodens början underpresterande portföljen en 25 % bättre avkastning 

än den vid periodens början överpresterande portföljen (De Bondt & Thaler 1985, s. 805). 

Anmärkningsvärt är att korrigeringen var mycket större för den vid periodens början underpres-

terande portföljen. De Bondts och Thalers studie är intressant då den visar att marknaden har en 

tendens att överreagera. Ser man till utvecklingen på Stockholmsbörsen från slutet av 1990-talet 

tills idag kan man tillstyrka dessa hypoteser med en börsutveckling som har fluktuerat betänk-

ligt. Under IT-bubblan gick Stockholmsbörsen upp kraftigt under åren 1999-2000 (överreak-

tion) för att sedan under åren 2001-2003 sjunka kraftigt (överreaktion). De Bondts och Thalers 

artikel lämnar dock vissa aspekter oförklarade, som skulle kunna ge en annan förklaring till det 

empiriska resultatet. Det framgår inte vilka bolag portföljerna bestod av. Man kan tänka sig ett 

scenario där många cykliska bolag ingått. Det skulle i sådana fall kunna förklara en del av kor-

rigeringen. Något som även måste beaktas är att artikeln är publicerad år 1985 och det kan ifrå-

gasättas om en liknande studie skulle ge samma resultat idag. De Bondts och Thalers studie var 

dock banbrytande när den publicerades och har betytt mycket för ämnet behavioral finance. 

Marknadens över- och undervärderade tillstånd kan förklaras av dess två olika uppsättningar av 

aktörer - rationella och begränsat rationella. Om man har två tillgångar som båda objektivt sett 

är värda lika mycket, skulle den rationella investeraren vara likgiltig inför ett val, medan den 

begränsat rationella skulle föredra en av tillgångarna framför den andra (Thaler 1999, s. 12). Det 

kan tolkas som att när aktiemarknaden består av huvudsakligen begränsat rationella investerare, 

som exempelvis under IT-bubblan. Då finns inte utrymme för de rationella aktörerna att motsät-

ta sig de begränsat rationella och skevheten består tills de begränsat rationella aktörerna kom-

mer till insikt. 

2.2.2 Flockbeteende 

John Nofsinger gör jämförelsen mellan investerare och antiloper i sitt resonemang i att visa på 

flockbeteende. Antiloper är tillsammans i hjordar för att skydda sig mot rovdjur och den enskil-

de håller alltid ett öga på de andra antiloperna, eftersom den inte vill bli lämnad ensam. Ena 
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minuten står hjorden still för att i nästa vara i full galopp. Nofsinger menar i sin liknelse att in-

vesterare följer samma ekonominyheter och diskuterar med varandra genom olika forum. Ris-

ken blir då påtaglig att den enskilde investeraren inte gör en ordentlig analys av sin investering 

utan följer med gruppen (hjorden). Vid dåliga investeringar blir det dessutom lätt att investera-

ren urskuldar sig, eftersom gruppen gjorde samma investering - ”Misery loves company” (Nof-

singer 2002, s. 72). 

”När antalet företag och hushåll som ägnar sig åt sådant blir mycket stort och inkluderar befolk-

ningsskikt som normalt håller sig utanför sådana vågspel, leder vinstspekulationer bort från 

normalt, rationellt beteende till vad som beskrivits som ”manier” eller ”bubblor”. Ordet mani 

betonar det irrationella, medan ordet bubbla varslar om bristningen” (Kindleberger 1999, s. 37). 

”På ett sent stadium tenderar spekulationen att avlägsna sig från verkligt värdefulla objekt och 

inrikta sig på illusoriska. En allt större grupp människor strävar efter att bli rika utan att egentli-

gen förstå de processer det rör sig om” (Kindleberger 1999, s. 37). En effekt av flockbeteende 

och lättsinnig handel beskrivs av den klassiska ekonomen Alfred Marshall (1842-1924). 

”När rykten cirkulerar om en banks kreditgivning kastar de sig in i en vild jakt för att byta vil-

ka sedlar eller växlar de än må ha från den; deras tillit var okunnig, deras misstro var okunnig 

och våldsam. En sådan panik har ofta fått en bank som skulle kunna ha gjort utbetalningarna 

efterhand att i stället gå omkull. Den ena bankens krasch har sedan fått misstron att drabba 

andra och medfört att banker som egentligen varit solida gått omkull, precis som en eldsvåda 

sprider sig från ett trähus till ett annat tills till och med brandsäkra byggnader rasar samman i 

en gigantisk eldsvådas flammande lågor” (Marshall 1965 se Kindleberger 1999, s. 48). 

Citaten ovan belyser den tendens till flockbeteende, som inte bara är ett stöd för överlevnad i 

naturen utan även riskerar överlevnaden på den finansiella marknaden för den investerare, som 

inte gör mer självständiga analyser. Det krävs självständiga analyser och därför borde kunskap 

om flockbeteende finnas med och vara en del av den grund som behövs för att göra en aktie-

marknadsanalys och fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Flockbeteende som begrepp kan i 

sig vara missledande, eftersom det riskerar att förklara beteendet i marknaden mot bakgrund av 

en ”följa John” effekt. Det är i grunden kanske inte så enkelt att man kan förklara flockbeteende 

som enbart att man efterliknar andra investerare. Det handlar inte alltid om att följa andra inve-

sterare utan det kan vara en effekt av att man har en gemensam verklighetsbild och därigenom 

agerar på samma vis. Ibland kan litteraturen bli något förenklande i detta avseende just för att 

man bortser från den gemensamma verklighetsbild som kan uppstå. 

2.2.3 Overconfidence 

Overconfidence hör till kategorin inre påverkan, närmare bestämt hur man som investerare re-

sonerar. Overconfidence är en välkänd teori inom behavioral finance och bygger framförallt på 

illusionen av kunskap respektive kontroll. Vad gäller illusionen att besitta kunskap är det inte 

alltid så att mer information leder till ökad kunskap. Det krävs erfarenhet för att förstå och kun-

na ta till sig angelägen information (Baker & Nofsinger 2002, s. 103-105). Man ska dock tänka 

på att personer med hög upplevd erfarenhet inom ett område har en större tendens att visa på 

overconfidence (Törngren & Montgomery 2004, s. 149). Vad gäller illusion av kontroll handlar 

det om att investerare ofta tror sig ha kontroll över okontrollerbara händelser och förlopp (Baker 

& Nofsinger 2002, s. 103-105). Investerare tenderar också att fokusera på nyheter och informa-

tion som stöder tidigare uppfattningar. 
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Gustaf Törngren och Henry Montgomery har gjort en studie baserad på två olika grupper, en 

bestående av studenter och en grupp med professionella investerare. Det visade sig att profes-

sionella investerare bedömer framtida kursutveckling för en aktie utifrån specifik information 

rörande aktien, dock utan att bedöma pålitligheten och validiteten i informationen. Studenterna å 

andra sidan använder sig av ett mer heuristiskt tillvägagångssätt. I det här fallet kvalificerad 

gissning utifrån tidigare kursutveckling för aktien. Man tillåter sig att styras av ett mer erfaren-

hetsbaserat synsätt av hur aktien har utvecklats under perioden före bedömningen. Det kanske 

mest uppseendeväckande i studien var att båda grupperna visade på övertro till sin egen förmåga 

att förutse aktiernas utveckling i relation till övriga deltagare ur samma grupp, speciellt de pro-

fessionella investerarna. Som nämnts ovan så har studier visat på att personer med hög upplevd 

erfarenhet inom ett område har större tendens att visa på övertro till sin egen förmåga. 

De två grupperna i studien fick även möjlighet att välja mellan två aktier för att bedöma, vilken 

utav dessa som skulle få den bästa utvecklingen under en 30 dagars period. Det visade sig att 

professionella investerare enbart var framgångsrika i 40 % av de två fallen, medan studenterna 

hade motsvarande siffror på 50 % respektive 52 % (Törngren & Montgomery 2004, s. 151).  

Artikelförfattarna menar att den erfarenhet och kunskap som professionella investerare förfogar 

över skulle kunna vara överskattad. “En av våra mest förbryllande fynd är den låga graden av 

korrekthet som de professionella investerare uppnår när de skall välja en vinnare av två möjliga 

aktierna. Resultatet tyder på att en schimpans, en symbol för slumpmässighet i ekonomiska 

sammanhang, skulle överträffa de professionella investerarna i denna studie” (Törngren & 

Montgomery 2004, s. 152). Ingen, inte ens en professionell investerare kan förutse framtiden. 

Att avfärda en professionells investerares kunskaper för att istället lägga mer tyngd åt slumpen 

är att förbise vissa aspekter. Något som skiljer en professionell investerare från en lekman är, att 

som investerare i det dagliga arbetet är värderingen av aktier en löpande process. När ny infor-

mation når marknaden ger det en möjlighet för en professionell investerare att omvärdera sin 

prognos om en akties framtida utveckling. Denna möjlighet gavs inte i denna studie, men ett 

resultat på 40 % i båda fallen är ändå uppseendeväckande. 

”The hot hand is an illusion” (Kahneman & Riepe 1998, s. 58) är ytterligare en aspekt. Männi-

skan har en benägenhet att försöka se samband även om något sådant samband kanske inte exi-

sterar. I den finansiella marknaden avspeglas detta i form av att man tenderar att välja förvaltare 

som haft bra avkastning den senaste perioden. Risken är att investeraren agerar utifrån felaktigt 

dragna slutsatser. Detta kan tolkas som en övertro på förvaltarens förmåga till framtida avkast-

ning. 

2.2.4 Anchoring 

Anchoring hör också till kategorin inre påverkan (det man tänker och känner). Referenspunkter 

är en del av anchoring som är ett välkänt fenomen inom behavioral finance. Referenspunkt kan 

avse ett särskilt aktiepris och är något man förhåller sig till. Anchoring avser själva fixeringen 

vid referenspunkten. En viktig sådan är inköpspriset (Baker & Nofsinger 2002, s. 105-106). Det 

kan tyckas förvånande att inköpspris används som referenspunkt, eftersom man rimligtvis borde 

värdera aktien objektivt och kontinuerligt under tidens gång. Som investerare vill man gärna ha 

något att förhålla sig till och inköpskursen blir då en naturlig referenspunkt i likhet med aktiens 

historiska högsta kurs (Baker & Nofsinger 2002, s. 105-106). Den psykologiska effekten av 

ovanstående resonemang blir att när man som investerare köper in sig i en aktie blir man obenä-

gen att realisera den förlust som uppstår (under förutsättning att kursen går ner efter inköpsda-



 

 8 

tum). Investerare väljer då att ligga kvar i aktien och hoppas att den ska nå inköpskursen (refe-

renspunkten) igen för att först då avyttra innehavet. Något som kan ifrågasättas är generaliser-

barheten för anchoring och i synnerhet referenspunkter. Icke-professionella investerare tenderar 

att fastna i denna psykologiska fälla, de har med stor sannolikhet ofta svårare att hålla sig obe-

roende från denna inverkan. Professionella investerare å andra sidan har en större förståelse för 

bolagets underliggande fundamentala situation och dess värdering. Det blir därmed svårt att 

generalisera mellan icke-professionella och professionella investerare. 

2.2.5 Mental accounting 

Mentala konton är ett psykologiskt fenomen inom behavioral finance som försöker förklara 

systematiska avvikelser från den rationella investeraren. Pengar har inga ”etiketter” för olika 

användningsområden, men människor tenderar att sätta etiketter på dem baserat på olika tänkta 

användningsområden och ordningen på dem hålls i skilda mentala konton. Ett exempel på fe-

nomenet är när personer sätter en etikett på pengar för buffertsparande och en annan etikett på 

pengar för fondsparande, investerare glömmer då lätt bort att se till helheten. Det behöver dock 

nödvändigtvis inte innebära något negativt, eftersom man genom att separera tillgångar i olika 

mentala konton underlättar utvärdering för varje enskild målsättning (Baker & Nofsinger 2002, 

s. 106-107). Teorin om mentala konton hänger även samman med anchoring, eftersom man vid 

köp av en ny aktie skaffar sig en ny referenspunkt i inköpspriset. Den nya aktieinvesteringen 

blir sedan ett nytt mentalt konto där vinst eller förlust i förhållande till inköpspris noga följs 

(Shefrin & Statman 1985, s. 780). Problematiken är att människor som regel har svårt att stänga 

mentala konton med förlust, även om man kanske inser att det vore klokt. En bidragande anled-

ning till det är att investeraren vid realiseringen av en förlust tvingas medge för sig själv att man 

har begått ett misstag (Shefrin & Statman 1985, s. 780-781). 

2.2.6 Prospektteorin 

Kahneman och Tversky har i prospektteorin påvisat att människor inte är rationella utan avviker 

från teorin om förväntad nytta, de menar att människan är begränsat rationell. Generellt under-

värderas relativt säkra händelseförlopp och övervärderas osannolika händelseförlopp. Det leder 

till att beslutsfattaren blir riskavert, när det gäller relativt säkra vinster och risktagare i situatio-

ner gällande troliga förluster (Kahneman & Tversky 1979, s. 263). Ett exempel på det senare är 

att många gärna köper lotter trots att det vanligtvis innebär en minimal sannolikhet till någon 

större vinst. Generellt medför ett lottköp alltid en förväntad förlust eftersom de som ger ut lot-

terna ”skär emellan”. Man blir således risktagare i en situation gällande en högst trolig förlust. 

Individer tenderar att överskatta sannolikheten för stora, men osannolika händelser. ”Detta har 

potentialen att förklara varför de flesta människor tecknar försäkringar (liten sannolikhet för 

stora negativa utfall), samtidigt som man gillar att delta i lotterier (liten sannolikhet för stora 

positiva utfall)” (Andersson 2009, s. 59). 

Prospektteorin kan delas upp i fyra huvudområden, förlustaversion, irreversibla kostnader, oför-

ändrat tillstånd och den färgade värderingen av ens egna tillgångar. Dessa områden går i var-

andra i flera avseenden. Förlustaversion är den del inom prospektteorin som får störst inflytande 

över investerare och deras beslutfattande. Förlustaversion är den mänskliga tendensen att före-

dra att undvika förluster framför vinster. ”I ekonomiska frågor resulterar detta fenomen i en 

vilja att ta större risker om det betyder att undvika en säker förlust och att vara mer konservativ 

när det ges möjlighet att låsa in en säker vinst” (Belsky & Gilovich 2000, s. 54). Det obehag en 



 

 9 

investerare kan känna inför en förlust får många investerare att överreagera, på så sätt att de 

överger marknaden eller aktien kanske redan vid första anblick av en eventuell förlust. En för-

lust är relativt sämre rent känslomässigt än en vinst av samma magnitud. Det är något grundläg-

gande för de flesta investerare (se nedanstående diagram). 

Förlustaversion kan avspegla sig i att investerare inte avyttrar aktier med en förlust med en för-

hoppning om att åtminstone gå jämnt upp innan man väljer att sälja. Det är först när man avytt-

rar en aktie med förlust som själva förlusten förverkligas. En förlust på pappret kan enklare 

avfärdas än en realiserad förlust, dels för sig själv och dels för sin omgivning. Det kan medföra 

att man som investerare har fel preferenser som underlag till varför man väljer att fortsätta sitt 

ägande i en aktie, som kan ses mot bakgrund av den asymmetriska synen på risk i förhållande 

till en förlust respektive en vinst. ”Följaktligen är människor benägna att söka risk när det gäller 

osannolika vinster och riskaverta när det handlar om att hantera osannolika förluster.” (Kahne-

man & Tversky red. 2000, s. 8). 

”Investerare som beter sig i enlighet med prospektteorin utvärderar inte sina tillgångar i förhål-

lande till marknaden, åtminstone internt. Snarare så håller de uppsikt över sina affärer i form av 

vinster eller förluster i förhållande till det pris de i början betalade” (Shefrin 2002, s. 108).  Det-

ta kan hänföras till en annan del inom prospektteorin nämligen synen på irreversibla kostnader, 

vilket är vår oförmåga att inte ta pengar som redan har spenderats i beaktning, som underlag för 

en tillgångs värdering. Något som leder till att en investerare kastar bra pengar efter mindre bra 

investeringar. Som nämndes tidigare är människors preferens för det oförändrade tillståndet och 

den färgade värderingen av ens egna tillgångar två områden inom prospektteorin som får ett 

gemensamt uttryck för en investerare. Investeraren skapar ett värde som inte baseras på det eko-

nomiskt fundamentala utan man ger tillgången ett känslomässigt värde som inte fanns vid det 

initiala köpet. Det kan medföra att den enskilde investeraren tillför en tillgång ett för högt ”totalt 

värde” utöver det fundamentala värdet. Detta i kombination med preferensen för det oförändra-

de tillståndet kan innebära en hög psykologisk tröskel för att avyttra en aktie. 

Ur nedanstående diagram kan man se att grafen är brantare för förluster (den vänstra sidan) än 

för vinster (den högra sidan), vilket betyder att människor i regel tar hårdare på förluster än 

vinster. Likaså syns att marginalnyttan av vinster är något avtagande. Prospektteorin var för 

övrigt en starkt bidragande anledning till att Kahneman år 2002 tilldelades Sveriges Riksbanks 

pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (Shefrin & Statman 2003, s. 54). 

 

Graf som visar på beslutsvikterna vid förluster respektive vinster. 

Källa: Kahneman & Tversky 1979, s. 279 
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2.3 Konklusion 

Kahneman intervjuades i den amerikanska TV-kanalen CNBC efter att ha tilldelats Sveriges 

Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I dagligt tal benämns det No-

belpriset i ekonomi. Reportern ställde frågan vilket råd han ville ge till privata investerare och 

Kahneman svarade ”buy and hold” (Shefrin & Statman 2003, s. 56) . Ett svar som kanske för-

vånar somliga eftersom det sammanfaller med klassisk finansteori som förutsätter att man som 

investerare inte kan nå en överavkastning, då priset speglar de fundamentala värdena. Fast vad 

Kahneman och andra forskare inom behavioral finance nog anser är att investerare ofta miss-

lyckas med att utnyttja marknadens ineffektivitet, eftersom investerarna vanligtvis påverkas av 

olika psykologiska faktorer (Shefrin & Statman 2003, s. 56). Tolkningen av intervjun är intres-

sant eftersom det visar med vilka skilda perspektiv, man kan analysera ett konkret svar som 

”buy and hold” beroende på om analysen sker med klassisk finansteori eller behavioral finance 

teorierna som grund. 

Kent Baker och John Nofsinger vilkas artikel tidigare redogjorts för drar en för denna studie 

intressant slutsats, när de resonerar kring vikten av att utvärdera och omallokera tillgångar för 

att därigenom försöka minimera risken för psykologiska fenomen. En investerare som har pro-

blem med en övertro till sig själv (förutsatt att man har tillräcklig självinsikt för att inse det) kan 

med fördel välja att placera en del av tillgångarna i indexfonder. Man minskar därigenom risken 

för att egna känslomässiga beslut ska inverka negativt på avkastningen (Baker & Nofsinger 

2002, s. 112-113). 

Det uppenbarar sig vissa avvikelser som effektiva marknaden inte kan förklara. I en rationell 

marknad sker prisändringar för en tillgång när ny information når marknaden. I det avseendet 

räcker det med att se över värdena på börsen en dag för att snabbt inse att resonemanget inte 

håller. Prisförändringarna är betydligt mer volatila än vad den effektiva marknaden ger sken av. 

Utvecklingen för aktiekurserna kan inte alltid förklaras av fundamentala värdeförändringar. 

De teorier som redogörs för i litteraturstudien har valts med hänsyn tagen till vald problemfor-

mulering. Dessa teorier är relevanta för problematiken och kan på ett överskådligt sätt relateras 

till marknaden. Teorierna har även valts mot bakgrund av deras framstående ställning inom 

behavioral finance. Senare i metodkapitlet görs en kortare bakgrundsbeskrivning av de forskare 

som litteraturstudien grundas på. Det kan tilläggas att urvalet av teorier kan baseras på en i viss 

mån subjektiv bedömning. 

Ett sätt att se på aktiemarknaden kan vara att alla inte har tillgång till all tillgänglig information, 

vilket gör att delar av investerarkollektivet handlar irrationellt. De handlar helt enkelt på ”fel” 

information. Aspekten av vad som är det verkliga värdet på en aktie är en subjektiv bedömning. 

Det kan förklaras av att man verkligen tror på aktien eller att man har fallit offer psykologiska 

faktorer i sin värdering. Det svåra är att se i vilken aspekt som förklaringen ligger och det är en 

anledning till varför behavioral finance är komplicerat. Investerare skulle sannolikt vara ratio-

nella om de hade tillgång till all information och möjligheten att kunna kvantifiera och tolka 

denna. Det är svårt att kvantifiera mänskligt beteende, speciellt då mänskligt beteende är mång-

facetterat. Det gör att de psykologiska faktorerna får utrymme. 

Flera av forskarna inom behavioral finance kommer framförallt med intressanta iakttagelser, 

som visar på att den finansiella forskningen utvecklas och breddas. Det finns dock ett forsk-

ningsgap mot bakgrund av att det inte förs djupare diskussioner, då teori kopplas samman med 
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praktisk erfarenhet. Studien ämnar tillsluta omnämnt forskningsgap och föra en diskussion om 

forskningen inom behavioral finance kan öka kvalitén inom aktiemarknadsanalys och invester-

ingsbeslut. 

 

3. Metod 

(Kapitlet inleds med en kortfattad återgivning av problematik och syfte som följs av en kortfat-

tad beskrivning av den vetenskapsteori som studien baseras på. Därefter behandlas tillväga-

gångssätt för att avsluta med redogörelser för källkritik, studiens forskningsetiska aspekter och 

metodkritik.) 

 

3.1 Återgivning av studiens problematik och 

syfte 

Speglar den klassiska finansteorins modeller dagens marknad eller finns det ett gap mellan klas-

sisk finansteori och verklighet? Diskussionen om att psykologiska beteenden skapar irrationali-

tet på marknaden är angelägen. Syftet har därför varit att se hur en investerare genom ökad 

medvetenhet om dessa anomalier kan förbättra aktiemarknadsanalys och investeringsbeslut. 

Genom att föra en sådan diskussion kan förhoppningsvis en grund för bättre beslutsfattande 

läggas. Således förs vidare resonemang kring etablerade teorier inom behavioral finance med 

avstamp i både litteratur och empiri. Studien har levandegjorts genom att teorin kopplats sam-

man med praktisk erfarenhet. 

3.2 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

3.2.1 Undersökningsmetod 

En kvalitativ metod innebär till skillnad från en kvantitativ metod att ett fåtal händelser och 

detaljer kan tillmätas stor vikt (Thurén 2008, s.112). Ett vanligt tillvägagångssätt för en kvalita-

tiv metod är intervjuer och det ges ofta utrymme för en personlig tolkning. Den kvalitativa me-

toden utgör ett redskap för att resonera om de bakomliggande faktorerna, vilket matematisk 

beräkning eller en mer kvantitativ undersökningsmetod inte till fullo belyser eller problematise-

rar. 

Uppsatsen har utarbetats med ett kvalitativt tillvägagångssätt, det ska dock framhållas att den 

psykologiska riktningen, behaviorism, som regel utgår från positivismen (Thurén 2008, s. 99). 

Avsikten med denna studie har dock inte varit att finna absoluta sanningar, utan att inta en mer 

resonerande och undersökande hållning. 

En kvalitativ metod möjliggör ett helhetsgrepp och det är upp till författarna att avgöra vilka 

perspektiv som bör beaktas. I denna studie hade det varit svårt med en annan undersökningsme-

tod, då författarna valt att bygga en analys på en omfattande litteraturstudie samtidigt som studi-

en underbyggts med praktisk erfarenhet genom intervjuer. Sammansättningen av teoretiskt och 

praktiskt underlag är bakgrunden till att en kvalitativ studie genomförts. Intervjuerna har dess-
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utom inneburit svårigheter vad gäller att dra en tydlig linje för vad som är en objektiv respektive 

subjektiv värdering. Slutligen har avsikten varit att föra diskussioner och resonemang, vilket 

talat för en kvalitativ metod. 

3.2.2 Angreppssätt 

Metodlitteraturen tar framförallt upp två olika angreppssätt eller tillvägagångssätt för att dra 

slutsatser. Den induktiva ansatsen innebär att man drar generella slutsatser med empiriska fakta 

som grund (Thurén 2008, s. 22). Andersen beskriver induktion som ”En uppsättning enskilda 

observationer leder alltså till en slutsats med anspråk på universell giltighet.” (Andersen red. 

1994, s. 102) Då denna uppsats bygger på en betydande litteraturstudie som kompletteras med 

ett fåtal intervjuer, blir den induktiva ansatsen alltför förenklande. Ett fåtal respondenter kan 

inte ligga till grund för generella slutsatser. 

Ett deduktivt angreppssätt utgår från några bestämda premisser eller ett ramverk och förutsätter 

att man utifrån de premisserna arbetar fram en ny slutsats (Andersen red. 1994, s. 103). Deduce-

ra innebär att härleda en slutsats från en uppsättning grundantaganden enligt logisk slutledning 

(Molander 2003, s. 175). Den deduktiva ansatsen ligger därför närmare denna studie än den 

induktiva, eftersom utgångspunkten är redan etablerade teorier inom behavioral finance. Således 

utformas uppsatsen i enlighet med en deduktiv ansats. 

3.2.3 Reliabilitet 

Observerad fakta behöver vara pålitlig, eftersom det är en förutsättning för att forskningsresultat 

ska kunna förklara faktiska förhållanden. Det innebär att man kommer fram till samma resultat 

när man mäter samma företeelse på olika vis (Andersen red. 1994, s. 91). Ovanstående resone-

mang kännetecknar en undersökning med hög reliabilitet. Reliabiliteten avser följaktligen till-

förlitligheten och beständigheten i de resultat som studien leder fram till. Reliabiliteten är något 

författarna behövt vara medvetna om eftersom en kvalitativ metod kan ifrågasättas, då resultaten 

kan vara svåra att upprepa och rimligheten svår att kontrollera. 

Författarna måste ta hänsyn till svårigheten att som i studiens fall uppnå en konsekvent hög 

reliabilitet vid intervjuer. En aspekt är att attityder och förhållningssätt förändras över tid. Män-

niskor kan påverkas av exempelvis stress och andra faktorer som ligger utanför ramarna för 

undersökningen. Mot den bakgrunden är det viktigt att intervjuerna sker med samma tillväga-

gångssätt och att man försöker minimera risken för att yttre omständigheter påverkar resultatet. 

Därutöver måste uppmärksammas att det finns risk att som intervjuare misstolka den intervjua-

des svar alternativt att den intervjuade misstolkar den aktuella frågeställningen. Enbart medve-

tenheten om de yttre omständigheternas påverkan och risken för misstolkningar minskar risker-

na vid intervjumomentet. Intervjuerna speglas i studien genom direkta citat från intervjuperso-

nerna, då författarna medvetet valt att undvika att tolka vad de intervjuade har sagt. Anledning-

en är att minimera risken för feltolkningar och öka trovärdigheten för studien. 

3.2.4 Validitet 

Hög validitet innebär att man mäter det som man avsett att mäta (Andersen red. 1994, s. 92). 

För denna undersökning blir det till viss del subjektivt, då det är upp till författarna att avgöra 

relevanta teorier vid investeringsbeslut och aktiemarknadsanalys. En bedömning som somliga 

initierade kanske inte delar. Det skiljer likaså från individ till individ vilka faktorer som skulle 

kunna bidra till ökad kvalité vid exempelvis investeringsbeslut. Det bidrar till komplexiteten 

vad gäller att bedöma studiens validitet. En aspekt som berör intervjudelen är att de intervjuade 
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kan välja att utelämna viss information eller välja att tala osanning. Det kan tänkas bero på att 

vissa frågor i det närmaste upplevs som kritik mot yrkeskåren. En grundläggande förutsättning 

är därför att erbjuda respondenterna anonymitet för att därigenom stimulera till att respondenten 

ifråga uttalar sig så fritt och oberoende som möjligt i ämnet.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Insamling 

3.3.1.1 Teoretisk insamling 

Litteratursökningen har omfattat alla svenska universitets- och högskolebibliotek. Sökningen 

har gjorts genom den nationella söktjänsten LIBRIS (Svenska högskole- och universitetsbiblio-

tekens katalog) och Stockholms Universitetsbiblioteks databas. Litteratur som har varit till sär-

skild nytta är ”Beyond greed and fear: understanding behavioral finance and the psychology of 

investing” av Hersh Shefrin och ”Choices, Values, and Frames” av Daniel Kahneman och Amos 

Tversky. Båda dessa böcker har bidragit till att skapa en förståelse för ämnet. Annan litteratur 

som bör nämnas är ”The Psychology of Investing” av John R. Nofsinger och ”Manier, panik 

och krascher: de finansiella krisernas historia” av Charles P. Kindleberger. Den förra presenterar 

på ett enkelt och överskådligt vis olika fenomen och underbygger dessa med empiriska bevis. 

Den senare har bidragit med intressanta aspekter gällande psykologi på gruppnivå, framförallt 

flockbeteende. 

Vetenskapliga artiklar har funnits genom de portaler som Stockholms Universitetsbibliotek till-

handahåller (Academic Search Premier, Business Source Premier, JSTOR, ArtikelSök m.m.). 

Vid sökning har sökorden varit behavioral finance, behavioral finance + relevant forskare i äm-

net och marknadspsykologi. För att finna mer djupgående analyser om vissa fenomen som 

”overconfidence” har separata sökningar gjorts på dessa teorier. Tidskriften ”Journal of behavi-

oral finance” har varit en annan användbar källa. Tidskriften är ämnad för djupa analyser av 

utvecklingen inom just forskningsområdet behavioral finance (Internet 1). 

3.3.1.2 Empirisk insamling 

”Kvalitativ intervju är således en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten 

eller egenskapen hos någonting” (Starrin & Svensson 1996, s. 53). Som nämnts grundas studi-

ens empiri framförallt på personintervjuer där syftet var att samla in information från personer 

med anknytning till den finansiella marknaden. Därigenom belyses ämnet behavioral finance ur 

ett mer erfarenhetsbaserat perspektiv. De i litteraturstudien beskrivna teorierna var utgångs-

punkten under intervjuerna för att på sätt komplettera vetenskapliga artiklar och litteratur med 

mer praktiska reflektioner. Avsikten med intervjuerna var att levandegöra studien med handfasta 

exempel från verkligheten. Intervjuer genomfördes med 8 personer varav merparten hade prak-

tisk erfarenhet av den finansiella marknaden. Med praktisk erfarenhet avses personer som arbe-

tar/arbetat som aktiemäklare, aktieanalytiker, fondförvaltare eller på annat vis nära den finansi-

ella marknaden. Undantaget utgörs av Henry Montgomery som är professor inom kognitiv psy-

kologi. Montgomery håller kursen ekonomisk psykologi vid Stockholms Universitet och har 

publicerats exempelvis i tidskriften ”The Journal of Behavioral Finance” (se källförteckning). 

Således fanns anledning att intervjua Montgomery med tanke på den för studien relevanta bak-

grunden. 
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Intervjuförfarandet har haft en kvalitativ ansats, vilket inte förespråkat en standardiserad inter-

vjumetod. Det lämnar en öppen möjlighet för en mer subjektiv och överraskande konversation. 

Att ha en icke-standardiserad intervjuprocess innebär inte att intervjuförfarandet är helt öppet. 

Naturligtvis finns en idé och ett manuskript för samtalen (se bilaga för intervjustruktur). ”Inter-

vjusituationen är en kommunikationsprocess där två personer påverkar varandra. Detta är ound-

vikligt, men i bästa fall kan man hålla sig medveten om det och därigenom minska påverkan” 

(Andersen red. 1994, s. 80). 

3.3.2 Urval - teori 

Studiens utgångspunkt har varit att utgå från de forskare som uppfattas som tongivande inom 

ämnet behavioral finance. Nedan presenteras kort några av dessa forskare. 

Hersh Shefrin beskrivs som en pionjär inom behavioral finance. Shefrin är professor vid Santa 

Clara University’s Leavey School of Business. Shefrin har publicerats i tidskrifter som Journal 

of Finance, Review of Financial Studies och International Economic Review för att nämna någ-

ra. Han är en eftertraktad föredragshållare såväl i hemlandet USA som i andra delar av världen 

och syns ofta i media (Internet 2). 

Daniel Kahneman – ”För att ha integrerat insikter från psykologisk forskning i ekonomisk 

vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet”
1
 (Internet 3). Med den 

motiveringen tilldelades Kahneman Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 

Nobels minne år 2002. Kahneman är israelisk och amerikansk medborgare född 1934 i Tel 

Aviv, Israel. PhD från Berkeley University of California 1961. Sedan 1993 är han Eugene Hig-

gins Professor of Psychology och Professor of Public Affairs på Princeton University, USA 

(Internet 4). 

Amos Tversky lärde känna Daniel Kahneman vid Hebrew University of Jerusalem och arbetade 

med stora delar av det som skulle ge Kahneman Nobelpriset år 2002. Tversky skulle med all 

sannolikhet delat det Nobelpriset om han hade levt. Tversky avled 59 år gammal år 1996 (She-

frin & Statman 2003, s. 54). Han utnämndes innan dess till hedersdoktor vid bland annat Yale 

University och Göteborgs Universitet. Han arbetade vid Stanfords fakultet från år 1990 fram till 

sin bortgång (Internet 5). 

John R. Nofsinger Ph.D i finans vid Washington State University. Nofsinger bedriver forsk-

ning inom bland annat behavioral finance och investerarpsykologi. Han är medlem vid Ameri-

can Finance Association, Financial Management Association och Western Finance Association 

(Internet 6). Hans artikel “Herding and Feedback Trading by Institutional Investors” (1997) 

skriven tillsammans med Richard W. Sias utnämndes som ” Best of the Best” och ”Best Paper 

in Investments” av Financial Management Association. Han har även bedrivit forskning åt New 

York Stock Exchange (Internet 7). 

 

 

 

                                                      

1 Översättning citat, (Internet 3), "For having integrated insights from psychological research into 

economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty" 
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Henry Montgomery är professor inom kognitiv psykologi på Stockholms Universitet. Han 

forskar kring mentala processer och strukturer i samband med människors värderingar, attityder 

och beslut. En av Montgomerys inriktningar är hur man uppfattar olika handlingsalternativ. Han 

undervisar även inom ekonomisk psykologi vid Stockholms Universitet.
2
 

Robert J. Shiller är professor inom ekonomi vid Yale University och inom finans vid Yale 

School of Management. Han har bland annat skrivit “Market Volatility” som är en matematisk 

och beteendevetenskaplig analys av prisfluktuationer i spekulativa marknader (Internet 8). Shil-

ler är för övrigt Research Associate vid the National Bureau of Economic Research, Cambridge, 

Massachusetts (Shiller 2003, s. 83). 

Richard Thaler är Professor inom Behavioral Science och Economics vid Graduate School of 

Business, University of Chicago (Chakrabortty 2008). Daniel Kahneman har skrivit om Thalers 

betydelse för att han tilldelades Nobelpriset år 2002. “Även om jag inte vill avstå från någon ära 

gällande mitt bidrag, vill jag nämna att enligt min mening så gjordes arbetet om integration 

främst av Thaler och den grupp av unga ekonomer som snabbt började formas runt honom”
3
 

(Internet 9). Thaler lärde även känna Barack Obama år 2004 och var hans ”top economic advi-

sor” under presidentkampanjen år 2008 (Chakrabortty 2008). 

3.3.3 Urval – empiri 

Nedan presenteras kort de personer som intervjuats. 

Günther Mårder är VD för Aktiespararna och tidigare ordförande för Unga Aktiesparare. Ci-

vilekonom från Handelshögskolan. 

Peter Malmqvist har drygt 20 års erfarenhet av finanssektorn. Han har tidigare bland annat 

arbetat som revisor på nuvarande Ernst & Young samt som ekonomijournalist vid Svenska 

Dagbladet Näringsliv. Malmqvist har även varit analyschef vid Nordnet Bank och är sedan 2009 

ordförande för Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) (Internet 10). 

Björn Davegårdh har bland annat arbetat som analytiker vid Investment AB Custos, börsredak-

tör vid Dagens Industri och som chefredaktör på den egna tidningen Börsveckan. Medgrundare 

och förvaltningschef vid GustaviaDavegårdh Fonder (Internet 11). 

Claes Folkmar utbildad civilekonom vid Stockholms universitet och diplomerad finansanalyti-

ker vid Handelshögskolan i Stockholm samt journalistutbildning vid Journalisthögskolan i 

Stockholm. Folkmar har framförallt arbetat cirka 8 år som ansvarig förvaltare för de svenska 

aktiefonderna och försäkringsportföljerna inom Folksamgruppen. Numera förvaltare vid Gusta-

viaDavegårdh Fonder (Internet 11). 

Claes Hemberg sparekonom vid Avanza Bank. Författare till boken ”Spara mindre – få ut 

mer”. Civilekonom från Stockholms Universitet. 

                                                      

2 Henry Montgomery professor inom kognitiv psykologi vid Stockholms Universitet, intervju den 29 

april 2010. 

3Översättning citat, (Internet 9), ”Although I do not wish to renounce any credit for my contribu-

tion, I should say that in my view the work of integration was actually done mostly by Thaler and 

the group of young economists that quickly began to form around him” 
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Lars Kinnunen är Vice President vid Nordic Equities Fondkommission. Tidigare verksam hos 

bland annat SEB och Trygg-Hansa. Civilekonom från Stockholms Universitet (Presentation – 

Nordic Equities Kapitalförvaltning 2010, s. 9). 

Mats Törnwall har arbetat som aktiemäklare sedan 1985. Arbetar nu som aktiemäklare och 

Senior Advisor vid Ålandsbanken. 

Henry Montgomery se ”Urval – teori”. 

 

3.4 Källkritik 

På motsvarande sätt som vid andra studier måste de teorier och material som har publicerats 

inom området behavioral finance betraktas med viss försiktighet, då det är författaren, vanligtvis 

en forskare, som beskriver vad som ska tolkas och hur det ska tolkas. Det publicerade materialet 

ger författaren en möjlighet att få bekräfta sin egen teori inom sitt forskningsområde. Behavioral 

finance teorier har inte fått det genomslag som exempelvis EMH eller CAPM. Det har inneburit 

att det finns en tendens till att vissa forskare inom behavioral finance tar extrema ställningsta-

ganden för sina teorier och helt förkastar teorier, som ger andra förklaringar för att på så sätt 

berättiga sin egen forskning. 

Vetenskapliga texter inom behavioral finance refererar ofta till forskning som för ämnet anses 

banbrytande men där merparten är publicerade före 2000-talet. Att forskare bygger teorier av 

studier gjorda för 10-20 år sedan kan diskuteras, men frågan man bör ställa är om de skulle ge 

samma resultat idag. Mot bakgrund av den utveckling som varit inom aktiemarknaden under det 

senaste decenniet har sannolikt svårigheten att visa på liknade samband ökat. Det finns risk att 

studien visar precis det som forskaren förväntar sig att se och vill se (Thurén 2004, s. 16). 

 

3.5 Forskningsetik 

Inför varje vetenskaplig undersökning ska ansvarig forskare göra en vägning av värdet för det 

förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 2001, s. 5). Den empiriska insamlingen har skett genom intervjuer av personer som 

direkt eller indirekt arbetar inom ett område som berörs av behavioral finance teorierna. Detta 

innebär att det finns två etiska aspekter som har berörts i ett bredare perspektiv nämligen infor-

mationskravet och nyttjandekravet. 

Det har varit viktigt att konkretisera och belysa syftet för de personer som intervjuats. Detta 

informationskrav är viktigt för att intervjuer ska uppnå en så hög validitet som möjligt. Annars 

kan det uppstå utrymme för feltolkningar. Det har även varit betydelsefullt att ge information till 

de personer, som blivit intervjuade, inom vilket sammanhang deras intervju kommer att nyttjas 

och att enskilda personers intervjuer endast används inom ramen för studien. För att minimera 

risken för feltolkningar har god transparens eftersträvats mellan författarna och de utomstående 

personer, som deltagit i de empiriska undersökningarna. 
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3.6 Metodkritik 

I studien förmedlas framförallt teorier och tankar av forskare med bakgrund inom behavioral 

finance. Det är därför läsarens eget ansvar att kritiskt ifrågasätta och granska studiens ställnings-

tagande. Viktigt att poängtera är att uppsatsförfattarna inte anser att man ska förkasta klassisk 

finansteori utan uppfattningen är att den klassiska finansteorin behöver kompletteras. 

Ett alternativ till metodvalet skulle ha varit att fokusera ytterligare på empiriska undersökningar. 

Ett sådant metodval hade givetvis varit intressant men mot bakgrund av ställd frågeställning 

anses att det finns bättre förutsättningar att besvara den utifrån vald metod och publicerat mate-

rial. 

 

4. Empiri och analys 

(Denna del behandlar framförallt genomförda intervjuer som har vävts in med tidigare under-

sökningar. Löpande i kapitlet analyseras och tolkas vad som framkommit under intervjuerna i 

en tematiserad uppställning baserad på litteraturstudien. Insamlad empiri analyseras mot bak-

grund av ställd frågeställning och belyses utifrån den teoretiska ansatsen.) 

 

I detta kapitel vill författarna visa att teorier inom behavioral finance är förankrade i verklighe-

ten genom att sammanföra teorierna med marknadens aktörer för att på så vis resonera huruvida 

teorierna har pratisk bäring. Innan man mer utförligt går igenom de olika tematiseringarna, kan 

det vara intressant att läsa om hur en aktiemäklare reflekterar kring psykologi på den finansiella 

marknaden. Nedan ges en intressant iakttagelse, som ger stöd för uppfattningen att psykologi är 

en väsentlig variabel i den dagliga börshandeln. 

”Den dagliga handeln på börsen är psykologi […] I den dagliga handeln är det mycket flock-

beteende, det är det som får börsen att röra sig [...] Själv skulle jag vilja döpa om det som vi 

kallar för teknisk analys till just beteendeanalys, för det är väldigt mycket vad teknisk analys 

är. Den mäter hur marknaden har betett sig vid olika kursnivåer och det är därför man pratar 

om stöd, varje gång aktien gått till den nivån så har vi en psykologisk påverkan.”
4
 

4.1 Investerare tenderar att följa strömmen 

(I nedanstående avsnitt förs empiri och analys samman för framförallt de i litteraturstudien 

beskrivna teorierna flockbeteende och overreaction.) 

 

”Följa John är en extremt viktig faktor. Alla kriser - det är inte en enskild organisation eller 

regering som skapar en bubbla eller ser till så att en bubbla spricker utan det är att många be-

slutsfattare går i en och samma riktning. Man uppfattar det som att alla går i den riktningen 

                                                      

4 Mats Törnwall aktiemäklare och Senior Advisor Ålandsbanken, intervju den 3 maj 2010. 



 

 18 

och då vågar man inte vare sig som professionell eller amatör stå vid sidan av […] det är som 

att vi övertygar oss själva, att eftersom vi är många är det ingen fara. Det är då det är fara.”
5
 

Resonemanget beskriver ett urgammalt beteendemönster – flockbeteende (följa John) – något 

som en gång i tiden har varit en viktig faktor för överlevnad i naturen. Precis som många djurar-

ter håller ihop i flock för att öka chanserna till överlevnad så har människan i tidernas begynnel-

se haft stor nytta av att hålla ihop. På den finansiella marknaden idag riskerar däremot detta 

flockbeteende att bidra till börsens nyckfullhet och tvära kast. Den som inte gör tillräckligt 

självständiga analyser, äventyrar sin avkastning eftersom investeraren riskerar att ”ryckas med”, 

när man hellre borde avvakta. Ett exempel på det är när investerare låter sig påverkas av flock-

mentalitet och investerar för sent i en börsuppgång och därigenom får en ”dålig tajming” för 

sina placeringar. 

Att flockbeteende existerar på ett eller annat vis var flera av de intervjuade överens om. ”Det 

finns ett tydligt flockbeteende som jag anser har ökat.”
6
 Montgomery fördjupar resonemanget 

kring flockbeteende och introducerar det angränsande begreppet ”shared reality”.  

”Det är inte flockbeteende i den enkla meningen att man följer efter de andra, som en fårflock. 

Utan det handlar mer om vad man på engelska brukar kalla för ”shared reality” […] Man kon-

struerar en gemensam verklighet […] Det är inte enbart beteende utan också hur vi upplever 

världen omkring oss där vi tenderar att konvergera. Det finns ett klassiskt experiment, Sherif 

som på 1940-talet gjorde något som hette autokinetiska effekter […] Det går ut på att ett antal 

människor får vara i ett mörkt rum och i rummet finns en lysande punkt som man ser […] 

Man tenderar då att tycka att den lysande punkten rör sig oregelbundet och vilka rörelser man 

ser är slumpmässigt [...] Så en person ser att ljuset rör sig till vänster från höger och en annan 

person från höger till vänster, som exempel. Om man då har flera människor som ser denna 

lysande punkt och får berätta vad de ser så säger var och en först olika. Men bara efter en väl-

digt kort stund – en halv minut eller minut - har de konvergerat så att alla säger att ljuspunkten 

rör sig på samma vis. Det kan ses som varför det kan uppstå bubbeleffekter och kriser för alla 

tenderar att se verkligheten på samma sätt. Alla var exempelvis eniga om att Subprimelånen 

det var väl inte så farligt [...] Man lät sig tillsammans invaggas i någon slags gemensam bild 

t.o.m. Standard & Poors och ratinginstituten ansåg inte att det var så farligt […] Det var en 

gemensam uppfattning och även om det var investerare som hade akademisk utbildning och 

var kunniga så konvergerade man.”
7
 

Ett aktuellt exempel på ovanstående resonemang kan vara Greklandskrisen. Landets dåliga 

finanser uppmärksammades, vilket spred oro på finansmarknaderna. Därefter lugnade markna-

den ner sig och situationen bedömdes då som inte så farlig utan den bedömdes som hanterbar. 

Men efter ytterligare en kort tid valde ett kreditinstitut att sänka ratingen för Grekland. Då ska-

pade finansmarknaden och dess aktörer en ny gemensam bild, som präglades av förnyad kris. 

                                                      

5 Peter Malmqvist ordförande för Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), telefonintervju den 23 

april 2010. 

6 Claes Folkmar förvaltare vid GustaviaDavegårdh Fonder, intervju 23 april 2010. 

7
 Henry Montgomery professor inom kognitiv psykologi vid Stockholms Universitet, intervju den 29 april 

2010. 
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Ingenting substantiellt hade ändrats annat än att ett kreditinstitut dragit slutsatser av den tidigare 

bilden. 

Ytterligare ett exempel kan vara Baltikumkrisen. Swedbank har efter ett resultatmässigt svagt år 

2009 (-10,5 miljarder kr efter skatt), till stor del beroende på de förluster man tvingats ta i fram-

förallt Baltikum men även Ukraina, bestämt sig för att avskaffa flera relativa finansiella mål 

(Kainz Rognerud, 2010). ”De relativa målen bidrog till att skapa finanskrisen och bidrog till ett 

flockbeteende där alla försökte springa fortare än de andra”
8
 (Backteman se Kainz Rognerud, 

2010). Troligtvis är det så att flockbeteende är en väsentlig ingrediens vid finansiella kriser och 

så även under den senaste krisen. Att som investerare vara medveten om denna problematik är 

av stor vikt för förståelsen av den finansiella marknaden och därmed en god aktiemarknadsana-

lys. 

”Flockbeteende är själva kärnan, man skapar inte en bubbla eller krasch på 100 personer, utan 

det är masspsykologin, man väljer att se var alla andra är på väg”
9
 Flockbeteende är något som 

finns instinktivt inom oss och är ett beteende som kan vara medvetet, men behöver inte vara det. 

Svårigheterna med marknadspsykologi och flockbeteende är att som investerare ställa sig utan-

för och se till de fundamentala värdena. Det är något som kan ha blivit svårare under det senaste 

decenniet med tanke på det mediala trycket och den uppmärksamhet som den finansiella mark-

naden får. Investerare utsätts konstant för nyheter som påverkar deras uppfattning på ett direkt 

eller indirekt sätt. Ett gemensamt tema för de intervjuade personerna i studien har varit deras 

tro, att desto mer erfarenhet en investerare har av den finansiella marknaden och dess fluktua-

tioner i desto mindre utsträckning rycks man med av flockbeteendet. Det kan kopplas till Törn-

grens och Montgomerys studie som i teoridelen visade att personer med hög upplevd erfarenhet 

inom ett område har större tendens att visa på övertro till sig själv (Törngren & Montgomery 

2004, s. 149). Samtliga intervjuade personerna har som professionella investerare en hög upp-

levd erfarenhet av den finansiella marknaden och det kan kanske förklara deras uppfattning, att 

man ska kunna undgå yttre påverkan i en större utsträckning än mindre erfarna. Det är intressant 

eftersom Törngrens och Montgomerys studie visar på sambandet mellan upplevd erfarenhet och 

övertro till sin egen förmåga. 

Flockbeteende för investerare skulle kunna underordnas i två undergrupper - den mediala och 

den tekniska analysen - som båda skapar beteende i marknaden som inte grundas på ny funda-

mental data. Den mediala delen påverkar både professionella och icke professionella investera-

re.  Den tekniska analysen har störst spridning bland professionella eller mer erfarna investerare, 

som ett verktyg i samband med investeringar. Den tekniska analysen grundas i att med hjälp av 

modeller och historisk kursutveckling försöka förutsäga den framtida kursutvecklingen. 

”Den tekniska analysen utgår från att försöka tyda människors flockbeteende, försöka sätta 

siffror på det och kunna tyda det med olika matematiska modeller. Vi ser alltid att människor 

har en tendens att överreagera, både positivt och negativt, därför stämmer begreppet att låta 

trenden vara din vän. Så fort du ser att ett bolag befinner sig i en positiv spiral så kommer det 

att attrahera nya intressenter till bolaget och det blir haussat. Man ser att uppgång föder upp-

                                                      

8 Thomas Backteman, kommunikationsdirektör Swedbank. 

9 Peter Malmqvist ordförande för Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), telefonintervju den 23 

april 2010. 
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gång och det måste till ett tydligt trendbrott. Det kan ske av omvärldsfaktorer eller bolagsspe-

cifika orsaker som gör att det förändras, men trenden är starkare än vad många tror.”
10

 

Detta är ett beteende som kan urskiljas i marknaden som helhet och i enskilda tillgångar. Nyhe-

ter tenderar att antigen tolkas positivt eller negativt och det tycks även vara en stor enighet om 

hur de ska tolkas. På samma sätt som uppgång föder uppgång kan man även urskilja detta möns-

ter i en fallande trend. I nedanstående diagram syns en veckovis utveckling av Stockholmbörsen 

under de två senaste decennierna. 

 

Veckovis utveckling av Stockholmbörsen 1990-2010 

Källa: CMC Markets 

 

”När det börjar falla, så faller det i accelererande takt och det blir en tydlig överreaktion. Man 

får en volatilitet nere i bottenlägena som är kanske tre-fyra gånger volatiliteten som var under 

stabila förhållanden, det blir en tydlig överreaktion. Man ser det både på att fallet accelererar 

desto närmare bottenläget börsen kommer och att volatiliteten accelererar desto närmare bot-

tenläget den kommer, men vi har även samma effekt på toppen.”
11

 

I artikeln ”Does the StockMarket Overreact?”, som redogjorts för i teoriavsnittet, påvisades att 

extrema rörelser i aktiekurserna kommer att följas av kursutveckling i motsatt riktning och desto 

mer extrem den ursprungliga rörelsen i priset var, desto större blev den efterföljande justeringen 

(De Bondt & Thaler 1985, s. 793-795). Studerar man perioden under IT-bubblan (kulmen år 

2000) i ovanstående diagram, syns en väldig acceleration som inte kan förklaras av fundamenta-

la värdeförändringar. Marknadspsykologi då speciellt flockbeteende och överreaktion skulle 

kunna vara två bidragande orsaker till de kraftiga kursreaktionerna under uppgången och den 

efterföljande nedgången på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden drevs på i den acceleration som 

                                                      

10 Günther Mårder VD för Aktiespararna, intervju den 27 april 2010. 

11 Peter Malmqvist ordförande för Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), telefonintervju den 23 

april 2010. 
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skedde under IT-bubblans uppgång och det är då svårt att som investerare inte ryckas med. 

”Kriser och bubbeleffekter uppkommer, då alla tenderar att se på verkligheten på samma sätt”
12

 

Vad kan man dra för slutsatser kring detta ”följa strömmen beteende” utifrån angiven problem-

formulering? Det krävs självständiga analyser och därför borde kunskap om flockbeteende fin-

nas med och vara en del av den kunskapsgrund, som behövs för att göra en så bra aktiemark-

nadsanalys och fatta ett så välgrundat investeringsbeslut som möjligt. Att våga gå mot ström-

men kan ibland vara det bästa, men det tycks enligt de intervjuade kräva åtskillig erfarenhet. En 

intressant fördjupning är att undersöka om kunskap om flockbeteende är något man kan läsa sig 

till alternativt utbilda sig inom. Alternativt att det kräver att investeraren har verkat nära den 

finansiella marknaden och därigenom byggt upp den erfarenhet som krävs. 

Ett forskningsområde med anknytning till flockbeteende är överreaktion. I teoriavsnittet be-

skrevs det som att marknaden har en tendens att överreagera på oväntade och dramatiska ny-

hetshändelser, tenderar att ge mer vikt åt ny information och att underskatta tidigare informa-

tions betydelse (De Bondt & Thaler 1985, s. 793). 

”Man ser vid rapporttillfällen då det blir en initial överreaktion, det blir en topp direkt efter att 

bolaget rapporterat ny positiv information. Överreaktionen sker oftast första halvtimmen då 

det blir en peak och sedan går det ner för att stabiliseras. Det är sällan det kommer ny informa-

tion till marknaden och så går det långsamt uppåt eller först brant och sedan står det stilla på 

toppen utan alltid en överreaktion och sedan går det ner och stabiliserar sig. Samma sak om 

det är negativ information, det går ner för mycket för att sedan gå upp och stabilisera sig […] 

Vid alla korregeringsfaser så sker en överreaktion”
13

 

”Alla har tillgång till samma information, agerar snarlikt, människor blir rädda för ungefär 

samma saker och de blir också giriga av samma saker. Fallet år 2008 var dramatiskt och det 

blev till slut så att till och med sansade människor trodde att världen skulle gå under. Jag var 

på ett möte där folk ansåg att det du presenterar för oss som säger att börsen är billig, det gäll-

er inte längre. Det var fullt sansade människor som varit med i marknaden i kanske trettio 

år.”
14

 

De exemplen som redogörs för i ovanstående två citat visar på hur overreaction kan förekomma 

dels i ett kortare perspektiv och dels i ett längre perspektiv. I det första citatet handlar förloppet 

endast om timmar eller ännu kortare tid, i det andra citatet handlar det om kanske drygt ett år. 

Intressant är även att personer med så lång erfarenhet av den finansiella marknaden som trettio 

år tycks påverkas. Det verkar kunna vara en kombination av overreaction samt flockbeteende. 

En slutsats kan vara att om en investerare lyckas se ”bortom krutröken” finns det pengar att 

tjäna. För att tydliggöra resonemanget krävs ett exempel. Betänk att en investerare efter att IT-

bubblan spruckit, således under börsnedgången, gör ett antal aktieinvesteringar. Investeraren 

ifråga skulle inte behöva hitta börsnedgångens botten utan enbart fokusera på att investera under 

nedgångens senare skede. Det skulle krävas en hel del mod, att när tidningsrubrikerna är som 

                                                      

12 Henry Montgomery professor inom kognitiv psykologi vid Stockholms Universitet, intervju den 29 

april 2010. 

13 Günther Mårder VD för Aktiespararna, intervju den 27 april 2010. 

14 Claes Folkmar förvaltare vid GustaviaDavegårdh Fonder, intervju 23 april 2010. 
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svartast och pessimismen som mest utbredd ändå våga investera, men det skulle med stor sanno-

likhet bli goda affärer över tid. 

”Analytikerna skriver upp en viss aktie och det sker då ett ökat intresse för den aktien under en 

tidsperiod och sedan så kommer en besvikelse då förväntningarna har varit alldeles för högt 

ställda. Då blir kursreaktionen nedåt desto större, när besvikelsen kommer.”
15

 Detta är en intres-

sant iakttagelse som visar både flockbeteende i form av analytiker som gemensamt skriver upp 

en aktie och överreaktion i form av en överdrivet negativ kursreaktion när besvikelsen kommer. 

Under förutsättning att besvikelsen är tillfällig är det en överreaktion. Rör det sig däremot om 

en reell och långsiktig försämring för bolagets underliggande verksamhet är kursreaktionen 

befogad. Det gemensamma för dessa fenomen (flockbeteende och överreaktion) är dock att 

investerare tenderar att följa strömmen. 

4.2 Investerare tenderar att utgå ifrån givna 

preferenser och ha en övertro till sin 

egen/andras förmåga 

(I detta avsnitt förs empiri och analys samman för framförallt de i litteraturstudien beskrivna 

teorierna anchoring och overconfidence.) 

 

För professionella investerare är teknisk analys ett vanligt verktyg för att analysera och se tren-

der i marknaden. Den tekniska analysen grundar sig på att försöka se mönster, vilka utgår från 

historiska referenspunkter, anchoring. 

”Alla nivåer, tydliga vändningar både uppåt och nedåt skapar stöd, psykologiska stöd hos in-

vesterarna. Man bygger upp en referensram som man förhåller sig till. När en aktie befinner 

sig på all-time-high är det oftast trögt alternativt går det väldigt fort. Det är sällan man ser en 

aktie gå upp på all-time-high för att sedan ligga kvar på den nivån, utan det sker snabba reak-

tioner”
16

  

Dessa stöd har sällan någon fundamental grund utan bygger på de historiska aktiviteterna vid de 

olika nivåerna. En referenspunkt skapas runt det nya all-time-high alternativt all-time-low och 

när dessa referenspunkter bryts, är det en indikation på att köpa alternativt sälja av tillgången. 

”Vi är uppbyggda så att både vår kognition och perception försöker hitta mening och menings-

fulla mönster. Om man rent slumpmässigt genererar ett mönster så ser man att människor börjar 

tänka i banor av trender, vågdalar och motstånd.”
17

 Det som talar för att använda teknisk analys 

som redskap för att försöka se psykologiska trender i marknaden är, att om användningen är 

tillräckligt utspridd kan det bli en självuppfyllande profetia. 

Investerare skapar sig en uppfattning om framtiden mot bakgrund av tidigare eller i nutid upp-

levda händelser. Det innebär att investerare, som fattar beslut utifrån nyheter inom mediala ka-

                                                      

15 Lars Kinnunen Vice President vid Nordic Equities Fondkommission, intervju den 20 april 2010. 

16 Günther Mårder VD för Aktiespararna, intervju den 27 april 2010. 

17 Henry Montgomery professor inom kognitiv psykologi vid Stockholms Universitet, intervju den 29 

april 2010. 
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naler, kan göra det på felaktiga grunder. Då nyheter som förs fram oftast är selektivt utvalda, 

kan det leda till att investerare överviktar de förmedlade nyheternas värde. Det förhåller sig på 

samma vis för bolagens nyhetsflöde, de lägger mer vikt vid att visa på de positiva delarna av 

verksamheten än de negativa. Synen och den slutliga värderingen kan då bli tendensiös. Detta 

ligger inom ramen för den psykologiska aspekten att människor väljer att tolka information på 

så sätt att de bekräftar sina egna teorier. 

“Kunskap är makt, men alltför mycket illusorisk information kan bli destruktiv. Studier har vi-

sat att investerare som stänger ute majoriteten av finansiella nyheter klarar sig bättre än de 

som underkastar sig en ändlös ström av information, var av mycket är meningslöst. Delvis be-

ror detta på att omedvetna investerare med sannolikhet inte kommer att ryckas med i informa-

tionskaskader eller andra flocktendenser” (Belsky & Gilovich 2000, s. 206). 

I samband med införandet av Premiepensionen (PPM) senhösten år 2000, när nästan varje ar-

betsför svensk blev en del av finansmarknaden och fick möjlighet att själv investera delar av sin 

pension, var det en fond som utmärkte sig positivt. Det var den populära Didner & Gerge Aktie-

fond Sverige, som ökade sitt fondkapital flerfaldigt när pengar strömmade till från PPM. Utan 

att värdera Didner & Gerge är det intressant att analysera om det berodde på den höga avkast-

ning, som fonden hade visat åren innan (se bilaga - diagram) eller om de som valde att investera 

i fonden gjorde det mot bakgrund av fondens prospekt och investeringsfilosofi. ”Didner & Ger-

ge Aktiefond Sverige gick bra kvarten innan folk skulle trycka på köpknappen. Aftonbladet och 

Expressen skrev årets Sverigefond – köp.”
18

 Svårigheten är att försöka visa vad de bakomlig-

gande orsakerna var, men det finns två delar inom studiens teoriavsnitt, som skulle kunna ge en 

förklaring - anchoring och ”hot hand is an illusion”. Investeraren skapar sig en referenspunkt 

som i ovanstående fall skulle representeras av hög avkastning perioden innan. Då använder in-

vesteraren ofta denna referenspunkt för att extrapolera framtida avkastning. Vad gäller ”hot 

hand is an illusion” är det grundat i människans benägenhet att försöka se samband, vilket visar 

sig genom att välja förvaltare som haft bra avkastning under föregående period. ”Människor 

underskattar slumpens betydelse, det kan vara så att vissa människor bara har haft tur […] man 

vill gärna få det att se ut som att det beror på dem. Det kallas för det fundamentala attributions-

felet, man överskattar betydelsen av personliga faktorer och underskattar betydelsen av faktorer 

i omgivningen.”
19

 Det finns dock förvaltare som har haft en bättre avkastning än marknaden 

under längre perioder. Det finns kanske en anledning till varför flera av dem är så pass namn-

kunniga, under en 20-års period från 1977-1997 hade USA indexet S&P 500 en högre avkast-

ning än 83% av alla fonder baserade i USA (Shefrin 2002, s. 161). 

”Investerare har svårt för att: cut your losses short and let your profits run […] Det gäller 

framförallt de som handlar i ett lite kortare perspektiv som då inte köper en aktie på en funda-

mental analys [...] Agerar man på den korta marknaden då handlar det om att har du klivit in 

fel i någonting så får du inte vara rädd att ta en förlust […] det har investerare oftast problem 

med. Har man köpt på en prisnivå då måste allting under den nivån vara billigt, är ett vanligt 

resonemang. Därför tenderar man att aldrig sälja under sin egen prisnivå […] Ett annat exem-

pel är om investeraren har missat att köpa en aktie då utgår man oftast från den prisnivån där 

                                                      

18 Claes Hemberg sparekonom Avanza Bank, intervju den 18 maj 2010. 

19 Henry Montgomery professor inom kognitiv psykologi vid Stockholms Universitet, intervju den 29 

april 2010. 
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man missade, vilket gör att om en aktie då börjar stiga kan det bli problematiskt […] Det är för 

att man fokuserar mycket mer på en kronkurs än den fundamentala underliggande situationen. 

Om en aktie gått upp tillräckligt många procent så börjar man direkt att betrakta den som en 

dyr aktie oavsett om fundamenta säger att den har ett lågt P/E tal fast kursen har dubblats.”
20

 

Uttrycket ”cut your losses short and let your profits run” påminner starkt om Hersh Shefrin och 

Meir Statmans artikel “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long” 

som väl belyser problematiken. Generellt kan det vara så att de professionella investerarna ten-

derar att påverkas mindre utav referenspunkter. De har förmodligen lättare att värdera bolagen 

kontinuerligt och utan att fokusera alltför mycket på framförallt inköpskursen. Likt andra psyko-

logiska fenomen som redogjorts för är det mest primära att som investerare bli medveten om 

problematiken. Ta som exempel en investerare som först övervägt att köpa en aktie vid 90 kr för 

att sedan avvakta vid 100 kr då det ansågs för dyrt, eftersom chansen fanns att köpa vid 90 kr. 

Men som sedan är beredd att betala 100 kr när kursen nått 110 kr. En sådan investerare har svårt 

att bli framgångsrik. Det tycks handla om en överdriven fokusering vid kurs och otillräcklig 

förståelse för företagets underliggande fundamentala situation och dess värdering. Ytterligare en 

aspekt är sunk cost (ej återvinningsbar kostnad) effekten, som manifesteras i en större benägen-

het att fortsätta deltagandet när väl en investering i pengar, ansträngning eller tid har gjorts. Det 

är psykologiskt grundat då det bygger på en önskan att inte vara slösaktig (Arkes & Blumer 

1985, s. 124). 

”Jag kan tänka mig att det skiljer sig en del beroende på vilken förvaltningsstil fondbolaget 

har, att kanske en del hedgefondsförvaltare lägger större vikt vid inköpspris. De kanske är mer 

benägna att titta på kursen - nu har den här aktien gått 10 % då tas vinsten hem oavsett om det 

finns en framtida kurspotential. Hedgefondsförvaltare har oftare ett kortare perspektiv än en 

traditionell aktieförvaltare. Å andra sidan arbetar en traditionell aktieförvaltare ofta med någon 

stop loss modell och då är inköpspriset en variabel.”
21

 

Ovanstående citat visar att fixeringen vid en referenspunkt (anchoring) inte nödvändigtvis be-

höver vara någonting negativt. Det kan vara ett naturligt inslag för olika förvaltare. Ser man 

sedan till enskilda investerare framträder avigsidan med att fixera vid en referenspunkt. 

”Det som ofta är det svåraste är att sälja en aktie och ta hem en förlust, fast man egentligen 

borde göra det. Många tittar på inköpspris och tror att det ska komma upp dit igen. Exempel-

vis sitter många med Telia eller Ericsson och där har ett stort antal investerare en lång bit kvar 

för att komma upp till sitt anskaffningsvärde. Det kan då vara viktigt att se det i ett längre per-

spektiv och ändå kanske ta en förlust och sedan köpa någonting annat, där det kan finnas stör-

re möjligheter […] Man kan få för stort fokus på sin egen aktie och den blir väldigt svår att 

göra sig av med. Då kanske man ska ha någon mer statisk modell så att man inte gifter sig 

med aktien.”
22

 

TeliaSonera och Ericsson är tydliga exempel på folkaktier som många investerare såväl profes-

sionella som icke-professionella har i sin aktieportfölj. Det ska sägas att det Kinnunen avser är 

de som köpte dåvarande Telia till vad som visat sig vara dyra kursnivåer i samband med börsin-

                                                      

20 Mats Törnwall aktiemäklare och Senior Advisor Ålandsbanken, intervju den 3 maj 2010. 

21 Lars Kinnunen Vice President vid Nordic Equities Fondkommission, intervju den 20 april 2010. 

22 Lars Kinnunen Vice President vid Nordic Equities Fondkommission, intervju den 20 april 2010. 
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troduktionen (se bilaga - diagram). För Ericsson avses de som köpte in sig innan IT-bubblan 

briserade, då Ericsson handlades på all-time-high långt över dagens kursnivåer. Uttrycket att 

man inte ska gifta sig med aktien är talande, ett uttryck som flera intervjuade nämnde. Det finns 

en risk att som enskild investerare bli ”sittandes” med ett aktieinnehav även om flera faktorer 

kan tala för att man borde avyttra det. Investerare bör därför försöka att kritiskt utvärdera inne-

haven och undvika att skapa alltför känslomässiga band gentemot bolagen, vilket i förlängning-

en kan försvåra den objektiva analysen. En konsekvens blir annars att investeraren tenderar att 

subjektivt tolka information för att bekräfta sin egen syn. Detta sagt utan att lägga någon värde-

ring i nyss nämnda bolag TeliaSonera och Ericsson. Den negativa känslomässiga effekten av att 

ge upp en aktie är större än nyttan, som associeras i samband med det ursprungliga köpet (Kah-

neman, Knetsch & Thaler 1991, s. 194). Som ägare till en aktie finns en tendens att man värde-

rar den högre. Investeraren tillägger ett affektionsvärde vilket kan bidra till att aktien inte utvär-

deras mot bakgrund av verkligt värde, utan man får ett känslomässigt band gentemot bola-

get/aktien. Det kan leda till att man som investerare då väljer att tolka nyheter och information 

på ett sådant sätt att det bidrar till en överdrivet positiv prognostisering. Tidigare har nämnts att 

privata placerare skulle kunna vara särskilt utsatta för referenspunkter. En annan grupp som kan 

uppvisa sådana tendenser är analytiker. 

”Analytikerna är duktiga på bolag. Jag har haft hjälp av analytiker och har använt dem när jag 

varit förvaltare för vi har aldrig haft några interna analytiker […] Men vad gäller att förutspå 

resultatförändringar när det sker någonting dramatiskt globalt, då är de för trögrörliga.”
23

 

Analytikerna kanske medvetet eller omedvetet fäster för stor vikt vid den senaste tidens utveck-

ling (anchoring). Det skulle innebära att de under en högkonjunktur har alltför lätt att tro på god 

försäljnings- och resultattillväxt medan de under en lågkonjunktur blir alltför försiktiga i sina 

prognoser för försäljnings- och resultattillväxt. Förklaringen kan nog ligga i att prognoserna 

extrapoleras utifrån historiska värden. 

”Börsen är egentligen den bästa indikatorn på ekonomin. Det såg man i augusti 2007 när bör-

sen började gå ner och fortsatte ner under hösten. Analytikerna var ju fortfarande optimistiska 

[…] Det är samma sak sedan när den här konjunkturen går mot sitt slut. Det är ingenting som 

jag tror att analytikerna kommer att förutspå utan de kommer ligga kvar med köprekommen-

dationer.”
24

 

Det handlar troligtvis om att det tar tid att ställa om för människor och verkligen ändra sitt bete-

ende. Analytiker är professionella och arbetar dagligen med den finansiella marknaden men 

påverkas av fenomen som flockbeteende. Flockbeteende i det avseendet att analytiker med stor 

sannolikt följer vad övriga analytiker skriver och påverkas av det i varierande utsträckning. Vik-

tigt är därför att som investerare ha ovanstående i åtanke för att göra en så framgångsrik aktie-

marknadsanalys som möjligt. Det är viktigt att ha ett självständigt och kritiskt förhållningssätt 

överlag och det även gentemot analytikerkåren som inte nödvändigtvis behöver ha rätt. Särskilt 

uppmärksam bör man nog försöka vara inför stundande trendskiften i ekonomin då analytikerna 

möjligen tenderar att ”släpa efter”. 

                                                      

23 Claes Folkmar förvaltare vid GustaviaDavegårdh Fonder, intervju 23 april 2010. 
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En teori med anknytning till referenspunkter är övertro till sin egen förmåga. ”Informations-

övertaget är nästan helt borta hos alla aktörer på finansmarknaden, man måste i princip vara 

insider för att kunna ha ett informationsövertag. Det betyder dock inte att marknaden är per-

fekt.”
25

 Efter en diskussion kring teknikens utveckling för aktiehandeln sades ovanstående citat 

som är en bra grund för ett vidare resonemang. Nu när nästan all information är tillgänglig över 

internet är det allt svårare att skaffa sig ett informationsövertag. Tidigare kunde somliga investe-

rare dra nytta av trögheter i systemet, men idag får alla aktörer tillgång till information mer eller 

mindre samtidigt. Det innebär det att det blir nästintill omöjligt att ha ett informationsövertag 

gentemot andra investerare, i det avseendet att man tillskansar sig information som övriga inte 

har. Med andra ord finns skäl att se upp med fenomenet att ha en övertro till sin egen förmåga 

och tro att man som enskild investerare besitter unik kunskap om marknaden och enskilda inve-

steringar. 

”John Meriwether som 1994 startade hedgefonden Long Term Capital Management (LTCM). 

Fonden var till stora delar inriktad på obligationer. Meriwether lyckades knyta till sig de två 

nobelpristagarna Myron Scholes och Robert Merton, experter inom området och skapare av 

flera modeller som används inom finansiell teori. LTCM lyckades i början med att leverera en 

mycket bra avkastning. Fonden använde en enorm belåning. Det sägs att LTCM under 1998 

hade 35 – 40 miljarder kronor i eget kapital men en belåning på över 1000 miljarder” (Jakobs-

son 2009, s. 99-100).  

Det skulle senare visa sig att positionerna inte var så lyckosamma och deras kapital nästan hal-

verades under några intensiva månader hösten 1998. Det resulterade i att Federal Reserve Bank 

of New York kände sig tvingade att organisera en privat räddningsplan i samarbete med 14 

storbanker och mäklarfirmor (Shefrin 2002, s. 7). Det finns flera utgångspunkter för att analyse-

ra ett sådant misslyckande varav en är övertro till sin egen och andras förmåga. Genom att 

LTCM under åren 1994-1997 lyckades skapa en minst sagt spektakulär avkastning stärkte det 

av naturliga skäl investerares tro till fonden, men troligtvis även förvaltarnas tro till den egna 

modellen. Något som även bör beaktas är hur investerare påverkades av att fonden omgavs med 

två välkända nobelpristagare och skapare av teorier inom området, om det på något sätt stärkte 

tron till fondens möjlighet att överavkasta. Utan att värdera LTCM är det ur ett psykologiskt 

perspektiv intressant att undersöka. Förvaltarna hade till viss del bortsett från att beakta mark-

nadens nyckfullhet och dess tvära kast, de valde att se på den som något bestående. ”Människor 

i alla fall rent teoretiskt förstår att det inte kommer att bli detsamma, men i praktiken tenderar 

människor att se på tillvaron som att den kommer att fortsätta på ungefär samma sätt som 

idag.”
26

 Ovanstående citat i kombination med övertron till sig själv och andra skulle kunna ligga 

till grund för LTCM och dess fall. LTCM hade ju som strategi att exploatera missförhållanden i 

prissättningar på den globala marknaden. 

”Betänk följande ordväxling mellan Myron Scholes, LTCM partner och nobelpristagare, och 

Andrew Chow, vice vd med ansvar för derivat för den potentiella investeraren Conseco Capi-

tal. Chow har citerats att säga till Scholes, ”Jag tror inte det finns så många rena anomalier 

som kan uppstå”; varpå Scholes svarade: ”Så länge det fortfarande finns människor som du, så 

                                                      

25 Claes Folkmar förvaltare vid GustaviaDavegårdh Fonder, intervju 23 april 2010. 

26 Henry Montgomery professor inom kognitiv psykologi vid Stockholms Universitet, intervju den 29 
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kommer vi tjäna pengar” (Siconolfi, Raghavan & Pacelle 1998, se Shefrin 2002, s. 33). Det 

sista uttalandet kanske inte är det bästa sättet att vinna vänner och influera människor” (She-

frin 2002, s. 33). 

En investerare som har problem med övertro till sin egen förmåga (förutsatt att man inser det) 

kan med fördel välja att placera en del av aktieinnehavet i indexfonder. Man minskar därigenom 

risken för att egna känslomässiga beslut ska inverka negativt på avkastningen (Baker & Nof-

singer 2002, s. 112-113). Investerare tenderar att ha en övertro till sannolikheten för att en ak-

tieportfölj eller en aktivt förvaltad fond ska slå marknaden. Som nämnts tidigare i avsnittet hade 

under en 20-års period (1977-1997) USA indexet S&P 500 en högre avkastning än 83% av alla 

fonder baserade i USA. 

4.3 Investerare tenderar att vara begränsat 

rationella och kan dela upp tillgångar i psyko-

logiskt skilda fack 

(I detta avsnitt förs empiri och analys samman för framförallt de i litteraturstudien beskrivna 

teorierna prospektteorin och mental accounting.) 

 

Kahneman och Tversky har i prospektteorin påvisat att människor inte är rationella utan avviker 

från teorin om förväntad nytta. De menar att människan är begränsat rationell. Generellt under-

värderar människor relativt säkra händelseförlopp och övervärderar osannolika händelseförlopp 

(Kahneman & Tversky 1979, s. 263). 

I nedanstående citat diskuteras den generella psykologin på börsen. Den kan i sin tur kopplas till 

prospektteorin och tanken att människan är begränsat rationell. Den klassiska finansteorin ser 

investerare som rationella, men frågan är hur rationell en investerare kan vara när börskurserna i 

stor utsträckning tycks spegla hur markadens aktörer tror att det kommer att bli i framtiden. 

Något som i allra högsta grad är subjektivt. För många investerare är det nog oundvikligt att 

påverkas av fenomen som flockbeteende och anchoring, vilket gör dessa investerare begränsat 

rationella i enlighet med prospektteorin. ”Det är mycket psykologi på marknaden. Om du tittar 

på kurserna i en dagstidning så speglas inte historiken, inte hur det är nu och inte hur det kom-

mer att bli - utan hur folk tror att det kommer att bli. Just att det speglar hur folk tror att det 

kommer att bli innebär per automatik psykologi.”
27

 

”Människor är irrationella, det skulle humoristiskt kunna sägas som att marknaden är perfekt 

imperfekt. Om man bygger upp Miller/Modiglianis drömvärld och tar bort transaktionskostna-

der, informationsasymmetri, skatter och liknande som gör att vi då får en effektiv marknad så 

skulle man se att det finns andra orsaker som kommer styra enskilda människors agerande. 

Det är därför vi har stora kursfluktuationer, även fast det inte tillkommer information. Det är 

hela tiden psykologi som styr och förväntningen om den framtida avkastningen. Det är därför 
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som små avvikelser kan få katastrofala konsekvenser för kursen eller överdrivet positiva ef-

fekter”
28

 

Förlustaversion är ett område inom prospektteorin, där det centrala antagandet i teorin är att 

förluster och nackdelar har större inverkan på preferenser än vinster och fördelar (Kahneman & 

Tversky 1991, s. 1039). Det får en investerare att fatta beslut som inte kan bli helt neutrala då 

man blir påverkad av asymmetrisk syn på risk vad gäller vinst och förlust. Den känslomässiga 

påverkan av möjligheten att förlora kan innebära att aversionen mot risk blir så pass påträngan-

de, att man som investerare inte fattar beslut mot bakgrund av det fundamentala förhållandet. 

Detta kan innebära att en investerare går miste om möjligheter på grund av, att man fattar ett 

investeringsbeslut mot bakgrund av en icke objektiv aversion gentemot risk. 

”Vi går från att vara ständigt rädda att förlora pengarna till en ökad rädsla av att inte tjäna till-

räckligt med pengar. Rädslan över att förlora ersätts med stress att tjäna mindre än alla andra.”
29

 

Förlustaversion verkar relativt, eftersom risken att få sämre avkastning än övriga investerare är 

en förlust i sig. Det blir en relativ förlust. Stressen kan bli en katalysator vilket gör att investera-

re hamnar i de psykologiska fällor, som exempelvis kunde skådas under IT-bubblan. Tidigare 

har resonerats kring flockbeteende och överreaktion som två bidragande faktorer. Rädslan av att 

vara en relativ förlorare drev upp kurserna, då nytt kapital och nya investerare gick in i markna-

den, mycket mot bakgrund av att av inte vara den som stod kvar ”på sidlinjen”. Det är inte 

grundat i beslut som beaktat den fundamentala värdeförändringen i den underliggande tillgång-

en. Det handlar snarare om ett psykologiskt skifte eller en generell inställning till marknaden. 

”Människor i alla fall rent teoretiskt förstår att det inte kommer att bli detsamma, men i prakti-

ken tenderar människor att se på tillvaron som att den kommer att fortsätta på ungefär samma 

sätt som idag.”
30

 

I en artikel av Hubert Fromlet professor i internationell ekonomi framhålls, att ökade kunskaper 

inom finansmarknadspsykologi krävs för att hantera framtida finansiella kriser. Det finns dock 

flera generella faktorer som ligger till grund för en krisuppkomst. Exempelvis nämns att under 

den senaste krisen bedrevs en alltför inflationsinriktad penningpolitik och kreditvärderingsinsti-

tuten ansågs ha haft fel fokus. Artikeln vill framförallt föra fram att forskning inom finansmark-

nadspsykologi bör få ett större utrymme (Fromlet 2008). ”Djupgående finansiell-psykologisk 

forskning måste till, med inriktning på praktisk tillämpning hos centralbanker, finansiella till-

synsmyndigheter och beslutsfattarna på finansmarknaden” (Fromlet 2008). Att det skulle gå att 

lindra framtida finansiella kriser genom utökad forskning inom finansmarknadspsykologi är 

kanske optimistiskt, men kan inte uteslutas. Ett område att studera är hur forskning inom mark-

nadspsykologi med avstamp i den begränsat rationella investeraren kunde utvecklas. För inve-

sterare överlag finns all anledning att studera rönen av sådan forskning. 

”Det finns en brist på helhet. Som exempel har snittsvensken ett räntesparande på 30 % av 

hela sitt sparande. Det är fruktansvärt mycket, av den enkla anledningen att det är pengar som 

                                                      

28 Günther Mårder VD för Aktiespararna, intervju den 27 april 2010. 
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30 Henry Montgomery professor inom kognitiv psykologi vid Stockholms Universitet, intervju den 29 
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inte växer. Pengar du har i räntesparande det är pengar som du ska använda de närmsta 1-2 

åren, för att köpa bil eller dylikt. Folk ser det inte så, utan ser det som ett långsiktigt sparande 

för det är lätt att använda och har ett stabilt värde. Men då har man missat poängen med själva 

räntesparandet och vad man ska ha det till […] Folk har räntefondspengar och så lånar man 

samtidigt, det är märkligt.”
31

 

Ovanstående citat visar på problematiken när man delar upp tillgångar i psykologiskt skilda 

fack. Det tydligaste exemplet är den investerare som dels har placerat kapital i räntefonder dels 

lånar kapital av bank. Man förlorar därmed mellanskillnaden då inlåningsräntan eller avkast-

ningen för räntefonder som regel är lägre än utlåningsräntan. Det faktum att många placerare 

dessutom väljer att allokera så stor andel av sitt sparande till räntepapper kan vara problema-

tiskt. En investerare som väljer att placera uppåt 30 % av sparandet i räntepapper får svårt att nå 

hög avkastning mot bakgrund av den generellt låga avkastningen för räntepapper. Det beror 

dock på vilken risk man som investerare är beredd att ta. Viktigt att ha i åtanke är därför att som 

investerare försöka se till helheten för tillgångarna då man annars riskerar att fatta mindre väl-

grundade investeringsbeslut. 

 

5. Slutsats 

(Avslutande resonemang kring problemformulering utifrån föregående kapitel. De viktigaste 

bidragen som framkommit i studien redogörs för och kopplas samman. Slutligen ges förslag på 

vidare forskning baserad på studien.) 

 

5.1 Avslutande diskussion 

I studien har genomgående påvisats marknadspsykologins inverkan på marknaden och investe-

rare, vilket indirekt styrker psykologins betydelse vid aktiemarknadsanalys och investeringsbe-

slut. En generell slutsats är att investerare, såväl professionella som icke-professionella, inte kan 

anses agera helt rationellt. Investerare, på motsvarande sätt som andra människor, påverkas av 

psykologiska faktorer i sitt beslutsfattande. I studien har flera olika teman inom ämnet behavio-

ral finance redogjorts för och gemensamt för samtliga är att investerare inte alltid agerar ratio-

nellt. Bilden som tonats fram under studien är att investerare i stor utsträckning är att ses som 

begränsat rationella, i linje med prospektteorin. Den bilden har även stärkts under de intervjuer 

som genomförts under studien. Det ligger i sakens natur att ekonomiska anomalier bryter mot 

klassisk finansteori. 

Idén bakom aktiehandel är att som investerare vilja äga en aktie som man tror ska vara mer värd 

imorgon än idag. Det gör att all form av aktiehandel har ett spekulativt inslag och man grundar 

sitt beslut på ett flertal parametrar och variabler för att nå någon form av insikt i det framtida 

värdet. Som investerare riskerar man därför att bli benägen att bekräfta sina egna antaganden 

och mottaglig för yttre påverkan. Psykologiska faktorer som flockbeteende, övertro på sig själv, 

girighet och rädsla utgör en viktig roll inom beslutsfattande på den finansiella marknaden och så 
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även generellt. Med ökade kunskaper om dessa faktorer kan man bättre förklara och förstå fi-

nansiella kriser och bubblor. 

Betydelsefulla slutsatser är att investerare bör försöka se till helheten för tillgångarna, då man 

annars riskerar att fatta investeringsbeslut på fel grunder. Som investerare bör man regelbundet 

utvärdera sin portfölj för att då avgöra om allokeringen av olika tillgångar och tillgångslag är 

som den önskade. Det är viktigt att försöka ha ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gent-

emot både bolagsledningar och analytiker. Man bör försöka undvika att knyta känslomässiga 

band gentemot aktien, vilket annars kan bidra till en färgad analys av bolaget. För eftertänk-

samma investerare finns möjligheter till goda affärer under förutsättning att man vågar gå mot 

strömmen, vilket ibland kan vara lönsamt. Slutligen är det viktigt att inse betydelsen av att ska-

pa sig en förståelse för den underliggande fundamentala situationen för företaget och dess vär-

dering. Det finns annars risk att man som investerare i alltför hög utsträckning låter sig påverkas 

av aktiens kronkurs utan att se till helheten, att man därmed bortser från bolaget och dess ut-

veckling. 

Ett alternativt sätt att hantera den psykologiska inverkan, som uppkommer för investerare i 

samband med aktiemarknadsanalys och investeringsbeslut är att försöka utestänga psykologisk 

påverkan. Två sätt att utestänga sådan inverkan är dels att månadsspara dels att spara i index-

fonder. Genom att månadsspara behöver en investerare inte göra en omfattande aktiemarknads-

analys eftersom investeringarna då sker kontinuerligt. På så vis köper man in sig till både höga 

och låga prisnivåer, eftersom investeringarna sker under både börsuppgång och börsnedgång. 

Det gör att en investerare inte behöver ta ställning och analysera marknaden i så hög utsträck-

ning utan kan i viss mån bortse från den aspekten. Genom att investera i indexfonder blir det per 

automatik så, att man inte kan påverkas av fenomen som övertro till sig själv och andra, vilket 

diskuterats tidigare. Som investerare undgår man därför som regel att begrunda sina invester-

ingsbeslut i samma utsträckning som för enskilda aktier. Dessa två råd – månadssparande och 

indexfonder - kan uppfattas som ointressanta då man inte i någon större utsträckning agerar 

själv, vilket dock är poängen. Råden är framförallt lämpade för investerare som inte önskar vara 

aktiva på marknaden alternativt vill minska de psykologiska riskerna i sitt sparande. 

Kunskap ger bästa förutsättningarna att motstå de krafter som inverkar på beteendet vid besluts-

situationer. En investerare bör därför ta hänsyn till och försöka förstå de olika psykologiska 

faktorer som existerar. Det är värdefullt att som investerare inse hur de psykologiska faktorerna 

fungerar dels för att därigenom bättre förstå sitt eget beteende dels för att bättre förstå hur andra 

investerare agerar. Att förstå sig själv och sin omgivning ur ett psykologiskt perspektiv är lika 

viktigt som kunskap om sin portfölj och aktiemarknaden. Investerare som insett betydelsen av 

både psykologiska faktorer och kunskap om aktiemarknaden och dessutom kan använda det i 

sin aktiemarknadsanalys, kommer i längden med stor sannolikhet att fatta bättre investeringsbe-

slut än andra investerare. 

Tendensen att lägga för mycket vikt på det historiska, som grund för att försöka förklara framti-

da händelser, är något som klartgjorts för vid flera tillfällen genom hela studien. Det beror på 

människans vilja att se mönster i något som kan vara slupmässigt och att investerare tillskriver 

andra människor (förvaltare) för stor betydelse i sammanhang som egentligen kan förklaras av 

utomstående faktorer. Investeraren tenderar att betona bevis som bekräftar den egna synvinkeln 

och väljer konsekvent att förbise bevis som motsätter sig denna. Det gör att man agerar överdri-

vet självsäkert och bortser från att utvärdera relevant information. Frågan en investerare bör 

ställa sig är om det skickliga valet av en aktie berodde på investerarens intuitiva förmåga och 
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kunskap eller om det var yttre faktorer som bidrog till valet av aktie. Av naturliga skäl vill en 

investerare förklara en bra investering med dennes egen skicklighet och i motsatta fall en dålig 

investering med yttre faktorer, som man vid köpet inte hade kunnat förutspå. Det kan relateras 

till att en investerare tenderar att känna starkare för förluster och relativa förluster, som de bi-

dragit till genom aktiva omplaceringar. Den rädslan av att i framtiden ångra sig och preferensen 

för det oförändrade tillståndet kan få många investerare att ligga kvar i redan gjorda investering-

ar med enbart den psykologiska tröskeln som grund. Själva vetskapen om den kognitiva par-

tiskhet som investerare ställs inför vid sammanhang av osäkerhet och beslutsfattande kan bidra 

till att man fattar mer objektivt grundade investeringsbeslut. 

Marknadens sentimentalitet är något man som investerare bör ta hänsyn till då det kan förklara 

stora delar av dess svängningar. Eufori kan lätt bytas ut mot nattsvarta rubriker. Det blir då som 

investerare svårt att ställa sig utanför och undvika att ryckas med. Bubblor och krascher i mark-

naden har historiskt sätt förekommit under flera sekler och kommer med all sannolikhet att fort-

sätta så flera sekel framöver (speciellt mot bakgrund av de i studien nämnda beteenden). Detta 

ger sitt uttryck i när investerare går ifrån en sund fundamental värdering och istället tillåter sig 

att styras av flockmentalitet som bakomliggande investeringsbeslut. Som investerare måste man 

förankra och klargöra för sig själv, varför man väljer att lägga tyngd på vissa delar i sin analys 

och varför man fattar ett investeringsbeslut just nu. Det är först när man kan besvara dessa frå-

gor för sig själv på ett uppriktigt sätt, som man som investerare kan göra sig mindre utlämnad 

till de psykologiska effekterna såväl internt som externt. Marknadens rörelser grundar sig på 

agerandet hos dess aktörer. Ökad förståelse om den mänskliga psykologin och dess påverkan på 

synen vad gäller sannolikheter och risk, som delvis förklaras inom ramen för behavioral finance 

kan ge ökad medvetenhet, som skulle förbättra kvalitén vid aktiemarknadsanalys och invester-

ingsbeslut för investerare. 

5.2 Förslag på vidare forskning 

En slutsats är att behavioral finance borde tillägnas mer forskningsutrymme och kanske också 

ett större erkännande. Det bedrivs en hel del forskning, men efter att ha bearbetat befintliga 

teorier är uppfattningen att än mer skulle kunna göras. Behavioral finance är ett nödvändigt 

komplement till klassisk finansteori, eftersom den inte fullt ut förklarar de systematiska avvikel-

ser och anomalier som förekommer. 

Ett område som vore intressant att belysa är behavioral finance och dess eventuella avsaknad 

vid ekonomutbildningar. Ekonomutbildningar ser olika ut globalt och så även på svenska hög-

skolor, men likväl finns anledning att tro att det är ett ämne som ännu inte fått tillräckligt starkt 

gehör. Som exempel kan kort nämnas att det vid Stockholms Universitet inte har förekommit 

någon kurs som berört behavioral finance vid den finansiella inriktningen på civilekonompro-

grammet.  

Studier borde dessutom bedrivas så att teknisk analys och forskningsområdet behavioral finance 

kopplas samman. Teknisk analys bygger till stor del på psykologiskt beteende. Detta vore in-

tressant då teknisk analys i stor utsträckning inte bygger på fundamentala värdeförändringar. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjustruktur 

Ämnet för uppsatsen är behavioral finance
32

 (marknadspsykologi) med utgångspunkt att besvara 

frågan ”Kan ökad medvetenhet om marknadspsykologi förättra kvalitén vid aktiemarknadsanalys 

och investeringsbeslut för investerare?” Uppsatsen är en kvalitativ studie som baseras på en större 

litteraturstudie som kompletteras med intervjuer av personer med anknytning till den finansiella 

marknaden. 

Som intervjuperson har du möjligheten att vara anonym. Innan publicering skickas intervjumaterialet ut 

för godkännande. Intervjun spelas även in efter godkännande. Endast handledare, examinator och vi har 

tillgång till den. 

1. Berätta gärna om din/er bakgrund och hur lång erfarenhet du/ni har av den finansiella markna-

den? 

2. Har du/ni vid något tillfälle uppmärksammat någon form av psykologi på börsen? 

3. Är flockbeteende något du/ni har noterat eller haft erfarenhet av? 

4. Diskussion kring: ”anchoring” – att man som investerare fokuserar på framförallt inköpspriset 

och använder det som en referenspunkt när man utvärderar sin investering. 

5. Har du/ni noterat eller haft erfarenhet av ”overconfidence”? Exempelvis att investerare kan ha en 

stark övertro till sin egen förmåga. 

6. Är ”overreaction” något du/ni noterat eller haft erfarenhet? Exempelvis att marknaden kan ha en 

tendens att överreagera på oväntade och dramatiska nyhetshändelser. 

7. Kan ökade kunskaper inom marknadspsykologi öka kvalitén i aktiemarknadsanalys och invester-

ingsbeslut? 

8. Är behavioral finance (marknadspsykologi) ett ämne som generellt behöver uppmärksammas 

mer i näringslivet och/eller redan på studienivå? 

9. A) Tror du/ni att det finns ett behov av att få en större insikt i marknadspsykologins eventuella 

betydelse för såväl professionella som privata investerare? B) Några tankar kring vidare forsk-

ning inom marknadspsykologi och finns det något särskilt område som forskningen borde för-

djupa sig inom? 

10. Har du/ni kunnat dra nytta av någon form av marknadspsykologi? 

 

Johan Molin    Jimmy Levinsson 

johan.molin@gmail.com   j.levinsson@bredband.net  

Mob: 073-507 32 94   Mob: 070-941 58 67

                                                      

32 Behavioral finance som ämne studerar hur psykologi påverkar finansiella beslut i hushåll, mark-

naden och organisationer. Frågan som man försöker besvara är hur människor går tillväga och 

varför de agerar som de gör. 
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7.2 Diagram 
 

 

Telias aktiekursutveckling (orange) gentemot Stockholmsbörsen (grått) sedan Telias börsintroduk-

tion år 2000. 

Källa: Avanza 

 

 

Didner & Gerge Aktiefond Sveriges utveckling (turkos) gentemot Stockholmsbörsen (blått), juni 

1995-juni 2002. 

Källa: Morningstar 
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Human behaviour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Matt Groening 
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