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Sammanfattning 
 

Titel: Köper studenten köprekommendationen? En studie om aktierekommendationer 

Ämne/kurs: Magisteruppsats, 30 HP 

Författare: Anna Ejeklint och Malin Henriksson 

Handledare: Bo Sjö 

Bakgrund:  Aktierekommendationer  är  vanligt  förekommande  i  finansiell  media 

samtidigt som teorier säger att man  inte systematiskt kan över‐ eller undervärdera en 

aktie.  Trots  detta  visar  studier  att  finansmarknaden  influeras  av 

aktierekommendationer  då  handeln  ökar  efter  en  annonsering,  vilket  innebär  att  de 

finansiella kunskaperna en student har  lärt  sig under sin utbildning  inte påverkar  lika 

starkt när den sedan väljer att följa en aktierekommendation. 

Syfte:  Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  vilka  faktorer  som  påverkar 

ekonomistudenters uppfattning av aktierekommendationer och hur stor påverkan valet 

av utbildningslinje har för hur studenten bedömer aktierekommendationer.  

Referensram: Referensramen kommer ge en förförståelse samt behandla de teorier som 

är  väsentliga  för  att  utreda  studien.  Referensramen  innefattar  prisbildning,  EMH, 

behavioural  finance,  risk,  kulturella  influenser,  utbildningens  influenser  och  skolornas 

bakgrund. 

Metod:  För  att  bäst  kunna  besvara  och  undersöka  syftet  genomförs  studien  som  en 

förklarande  surveyundersökning  med  en  kvantitativ  ansats.  Undersökningen  utförs 

genom en elektronisk enkät som skickas ut till studenter. 

Empiri:  Det  empiriska  materialet  består  av  enkätsvar  från  studenter  från  fyra  olika 

ekonomiska utbildningslinjer som bearbetats med stistiska metoder. 

Slutsats:  Valet  av  utbildningslinje  påverkar  studentens  uppfattning  om 

aktierekommendationer.  De  faktorer  som  påverkar  är  tron  på  den  effektiva 

marknadshypotesen,  studentens  finansiella  intresse,  kön,  riskbenägenhet,  teoretisk 

kunskap samt kultur. Dessa faktorer påverkar utbildningslinjerna olika starkt. 

Nyckelord: Aktierekommendationer, Prisbildning, Behavioural finance, den effektiva 
marknadshypotesen 



 
 

2 
 

Abstract 
 

Title:  Do  students  buy  the  buy  recommendation?  –  A  study  of  share  price 

recommendations 

Course: Master thesis in Business Finance, 30 ECTS 

Authors: Anna Ejeklint och Malin Henriksson 

Advisor: Bo Sjö 

Background:  Share  price  recommendations  are  a  common  feature  in  the  financial 

media. At the same time the financial theories argue that an asset can’ t systematically be 

over‐  or  under  valued.  In  spite  of  this,  former  studies  show  that  share  price 

recommendations  do  influence  the  financial market  since  the  trade  increases  after  an 

announcement. This means  that  the  financial  knowledge  the  student obtain during  its 

education won’t matter when he or she chooses to follow a share price recommendation. 

Purpose: The purpose of  this  study  is  to  investigate which  factors  influence  students’ 

opinions about share price recommendations, and how big effect the students’ business 

education has on that opinion.  

Theory:  The  frame  of  reference will  give  the  reader  a  deeper  knowledge  beyond  the 

theory and also theoretical perspectives essential for analysing the study. The frame of 

reference  will  consist  of  asset  pricing,  the  effective  market  hypothesis,  behavioural 

finance, cultural influences, educational influences as well as the schools backgrounds.  

Methodology:  For  best  being  able  to  answer  to  the  purpose  of  this  study,  an 

explanatory survey  investigation with a quantitative method  is being made. The study 

will be investigated through an electronic questionnaire that will be sent to students. 

Empirical findings: The empirical material consits of the answers of students from four 

different business educations. 

Conclusions:  The  business  educations  affect  the  students’  opinion  about  share  price 

recommendations  in  differing  ways.  The  influencing  factors  are  whether  the  student 

believes  in  effective  market  hypothesis,  the  students’  personal  interest  in  finance, 

gender, risk appetite, theoretical knowledge, and culture. 

Keywords:  Share  price  recommendations,  asset  pricing,  behavioural  finance,  the 

effective market hypothesis 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Förord 
 
Att arbeta med denna magisteruppsats i finans har varit en lärorik resa. Vi vill rikta ett 

stort  tack  till  vår  handledare  Bo  Sjö  för  hans  värdefulla  råd  och  stöd  under  arbetets 

gång.  Vidare  vill  vi  även  rikta  ett  stort  tack  till  alla  studenter  som  ställde  upp  och 

svarade på vår enkätundersökning. 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2011 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1.  INLEDNING 

Inledningskapitlet ger  läsaren en  inblick  i ämnet  som studien ämnar behandla. Först  tas 

bakgrunden upp  för  att  ge  en  introduktion  och  leda  fram  till  en  problemdiskussion  som 

avslutas med syfte och de frågeställningar studien ska besvara. Som avslutning definieras 

avgränsningar samt studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Aktierekommendationer  är  ett  vanligt  förekommande  fenomen  i  finansbranschen  och 

marknadsförs  ständigt  i  finansiell  media.  Olika  skolor  går  emot  varandra  gällande 

huruvida man i praktiken, genom värdering av aktier, kan generera överavkastning eller 

inte.  Enligt  vissa  är  denna  typ  av  rekommendation båg, medan  andra  lägger  åtskilliga 

resurser  på  att  marknadsföra  rekommendationer  och  menar  att  man  ska  ta  dem  på 

fullaste allvar (Bodie, Kane & Marcus 2009). 

 

På investeringsbolag och banker arbetar analytiker dagligen med att göra fundamentala 

analyser  av  företag  och  utifrån  dem  ger  bankerna  ut  rekommendationer  om  att  köpa 

eller sälja aktien. Investeringsbolagen och bankernas kunder, som kan vara både privata 

investerare  och  institutioner,  blir  sedan  presenterade  för  analyserna  varpå  ett  stort 

antal  finansiella  aktörer  blir  berörda  av  rekommendationerna.  Enligt  tidigare  studier 

som gjorts påvisas att fundamentalanalyser har en påverkan på marknaden.  (Barber & 

Loeffler 1993). 

 

Teorin  om  den  effektiva  marknadshypotesen  menar  att  en  aktie  inte  kan  vara 

systematiskt  över‐  eller  undervärderad  och  att  det  inte  går  att  generera  abnorma 

avkastningar  genom  en  aktiv  investeringsstrategi.  Teorin  menar  att  all  information 

redan finns inbyggt i dagens pris och att alla förändringar därför är slumpmässiga då de 

kommer av tidigare, oförutsägbar information (Bodie, Kane & Marcus 2009).  

 

Vid  prisbildning  av  aktier  beräknas  den  förväntade  avkastningen med hänsyn  till  den 

risk  investeraren  tar. All  risk är  inte diversifierbar utan det  förekommer alltid en  risk 

med att göra investeringar. Därför behöver en investerare en hel del information för att 

kunna  göra  en  bedömning  om  en  investerings  risk  i  förhållande  till  dess  pris  och 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avkastning, det räcker inte som investerare att bara titta på prisernas tidigare utveckling 

(Ibid.) 

 

Vad  en  analytiker  har  för  utbildningsbakgrund  kan  tros  påverka  dess 

aktierekommendationer  starkt  då  de  kan  tänkas  titta  på  olika  saker  vid  prisbildning. 

Analytikern kan ha en utbildning där kanske kurser  inom en viss stark  finansiell  teori 

har belysts starkare vilket kan tänkas vinkla analytikerns syn. Analytikern kanske har en 

högre  riskbenägenhet  än  sina  kollegor  vilket  speglar  sig  på  hans  estimering  av  det 

framtida  aktiepriset.  Med  andra  ord  kan  flera  faktorer  hos  analytikern  spela  in  som 

färgar analysen kring aktiepriset. 

 

Bland det stora utbudet av utbildningar som numera finns inom ekonomi och finans kan 

studenten välja och vraka bland flera olikartade finansiella kursämnen och ekonomiska 

utbildningslinjer.  Till  följd  av  Högskolereformen  år  1977,  som  innebar  en  stor 

förändring  av  de  svenska  högskolorna  och  universiteten,  har  utbildningsutbudet  ökat 

betydligt då en av huvuduppgifterna i reformen var att utbudet i Sverige skulle breddas. 

Utbudet  skulle  också  differentieras  med  anknytning  till  arbetsmarknaden  och 

förnyelsen av densamma (Högskoleverkets årsrapport 2005).  

 

Sedan  Bolognaprocessen  beslutade  för  att  göra  det  lättare  för  studenter  och  unga 

akademiker att söka sig till andra länder inom Europa för att studera är det numera allt 

vanligare  att  ytterligare  bredda  sina  teoretiska  perspektiv  inom  finansvärlden. 

Processen deklarerades 1999 i Bologna med 29 undertecknande länder och idag är det 

40  länder  som  är  med  i  Bolognaprocessen  (Högskoleverkets  årsrapport  2005).  Då 

dörrarna  öppnas  både  för  utlandsstudier  inom  Europa  och  för  skräddarsydda 

utbildningar blir varje students väg till ett arbetsliv inom investeringsbolag och banker 

alltmer individualiserad.  

 

Ökad  rörlighet  inom  Europa  innebär  följaktligen  kulturkrockar.  Eftersom  författarna 

själva  läser  det  internationella  civilekonomprogrammet  med  fransk  inriktning  och 

finans  som specialisering, blev de därför alltmer  intresserade av att  ställa  franska och 

svenska  ekonomstudenter  mot  varandra  för  att  se  och  jämföra  om  finansiella  och 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analytiska  prognoser  skiljer  sig  mellan  de  två  länderna  och  vilka  faktorer  som  kan 

påverka eventuella skillnader. 

 

Barbers  och  Loefflers  (1993)  studie  visar  på  att  finansmarknaden  influeras  av 

aktierekommendationer  då  handeln  av  en  aktie  ökar  i  samband  med  att  en 

köprekommendation annonserats. Samtidigt lär sig finansstudenter om prisbildning av 

aktier,  riskhantering,  derivatinstrument  och  portföljvalsteori  och  även  om  EMH  som 

förespråkar den slumpmässiga prissättningen. Någonstans krockar teorin och praktiken.  

Det måste finnas specifika faktorer som gör att studenten, trots de finansiella teorierna 

de lär sig i sin utbildning, som till stor del förespråkar den effektiva marknadshypotesen, 

influeras  av  och  följer  aktierekommendationer.  Att  aktieanalytiker  och  investerare 

under  sin  utbildningstid  senare  ska  tillämpa  sina  finansiella  teorier  i  sin  arbetsroll  är 

rimligt att tro. Vad som är intressant att reda ut är hur stor påverkan dessa finansiella 

teorier egentligen visar sig ha på individens bedömning av aktierekommendationer och 

vilka faktorer som får individen att följa eller inte följa en aktierekommendation. 

 

Tidigare studier 

Barber  och  Loeffler  (1993)  har  gjort  en  studie  där  de  observerade  en  ökad 

handelsvolym i samband med annonsering av analytikers aktierekommendationer. I sin 

undersökning  lade  de  fram  två  hypoteser  gällande  vad  som  driver  det  avvikande 

beteendet.  Den  första  hypotesen  var  att  aktierekommendationen  skapar  en  tillfälligt 

ökad  efterfrågan  från  investerare  vilket  pressar  priset.  Den  andra  hypotesen  är  att 

informationen  som  analytikerna  släpper  i  samband  med  annonseringen  av 

rekommendationen  gör  det  möjligt  till  fundamentala  analyser  och  omvärderingar. 

Barber och Loeffler (1993) kommer i sin studie fram till att båda hypoteserna stämmer 

och framförallt den första hypotesen är den som är starkast signifikant. 

 

I  en  annan  studie  gjord  av  Barber  och  Odean  (2001)  påvisas  det  att  män  har  en 

aggressivare investeringsstrategi än kvinnor då de är 45 procent mer aktiva i sin handel. 

I deras studie kommer de fram till att den aktiva handeln hos män har ett samband med 

att män också har en starkare självsäkerhet än kvinnor. De kommer också fram till att 

trots  att modern  finansiell  ekonomi  tar  för  givet  att människan  beter  sig  rationellt  är 

detta  långt  ifrån  sant.  Avvikelsen  från  det  rationella  beteendet  ofta  är  systematiskt. 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Barber  och  Odean  (2001)  menar  att  investerare  med  självsäkerhet  överskattar 

precisionen  av  information  i  aktierekommendationer  och  därmed  deras  vinst  av 

handeln.  De  kommer  också  fram  till  att  män  tar  mer  riskfyllda  positioner  vid 

investeringar än vad kvinnor gör. 

 

En tidigare studie från handelshögskolan i Stockholm (Alhanko & Kilander 2009) visar 

på  att  det  finns  påverkan  av  finansiella  teoretiska  studier  på  studenternas 

prognostiserade  aktiepristro.  De  påvisade  skillnader  i  aktiepristro  mellan 

ekonomstudenter med inriktning mot redovisning och ekonomstudenter med inriktning 

mot finans.   

 

Vi  vill  utveckla  dessa  undersökningar  och  se  huruvida  det  finns  fler  faktorer  som 

påverkar  hur  studenterna  uppfattar  aktierekommendationer  och  om  det  även  går  att 

finna skillnader eller samband mellan ytterligare utbildningsinriktningar. 

 

1.2 Problemdiskussion 

För  ett  investeringsbolag  och  för  investeringsbanker  kan  det  vara  bra  att  veta  vilka 

faktorer som påverkar individens analys och tro om prognostiserade aktiepriser när de 

anställer  nya  analytiker  och  investerare.    Beroende  på  vad  investeringsbolag  tar  i 

beaktning vid investeringar kan de söka en specifik profil på sina investerare. I dagens 

djungel av utbildningar är det bra att veta vad man ska titta efter för att hitta sin profil 

eller  sina  kandidater.  Det  kan  vara  intressant  att  se  vad  för  faktorer  som  särskiljer 

studenterna  och  hur  signifikant  detta  påverkar  deras  tro  om  och  analys  kring 

prognostiserade aktiepriser. Även vid internutbildningar inom företag är det bra att på 

förhand veta vilka specifika egenskaper individer har som kan komma att påverka hur 

individen  beter  sig  i  sin  yrkesroll,  exempelvis  vid  ett  investeringsbeslut.  Önskas 

specifika  egenskaper  hos  de  anställda  behöver  företaget  veta  vilka  anställda  som  ska 

utbildas och inom vad de ska utbildas.  

 

För universitet  och högskolor  kan det  vara  intressant  att  få  reda på  vilka  teorier  som 

följer med  i studentens reflektioner ut  i arbetslivet. Vidare kan det,  för universitet och 

högskolor,  vara  intressant  att  få  reda  ut  om  det  finns  teoretiska  luckor  i  de  olika 

utbildningarna eller ifall man måste vara ännu tydligare inom vissa läror. Problemet är 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att veta hur stor påverkan olika utbildningar har på studenten och hur de skiljer sig från 

varandra.  För  att  kunna  redogöra  ifall  det  karaktäristiska  som  utmärker  en  specifik 

utbildning  påverkar  studentens  investerings‐  och  prognostiseringsegenskaper  är  det 

därför intressant att gräva djupare i detta fenomen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar ekonomistudenters 

uppfattning av aktierekommendationer och hur stor påverkan valet av utbildningslinje 

har för hur studenten bedömer aktierekommendationer.  

1.4 Frågeställningar 

Nedan  presenteras  de  grundläggande  frågeställningarna  som  studien  ämnar  svara  på. 

Frågorna är utformade att utgå från studiens syfte.  

 

• Vilka  faktorer  påverkar  studentens  tro  om  det  prognostiserade  aktiepriset  i  en 

aktierekommendation?  

Som  kontrollfaktorer  kommer  undersökas  kön,  mått  på  riskbenägenhet,  mått  på 

självsäkerhet, mått på  finansiellt  intresse, mått på  finansiella kunskaper samt  inställning 

till den effektiva marknadshypotesen. 

 

• Går det att se ett samband mellan vilken utbildning studenten går och de påverkande 

faktorerna?  Vilka specifika egenskaper går att urskilja för respektive utbildning? 

Denna fråga ämnar utreda om det går att särskilja de olika utbildningarna med hjälp av 

de utvalda kontrollfaktorerna. Och ifall dessa faktorer kan förklara att olika utbildningar 

skulle uppfatta aktierekommendationer olika. 

 

1.5 Målgrupp 

Studien avser att intressera såväl ekonomstudenter och deras lärare vid universitet och 

högskolor  som  arbetsgivare  på  investeringsbolag  och  banker.  Av  vad  som  påvisas  i 

denna studie ska arbetsgivaren, i sitt rekryteringsurval, kunna se vilka egenskaper och 

karaktäristika den utbildade förväntas ha beroende på individens utbildningslinje. Visar 

det sig att väsentliga finansiella teorier förmedlas till studenter men att studenterna inte 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tar dessa till sig är det viktigt för universitet och högskolor att veta vad som ska belysas 

extra.  Likaså  ska  det  visa  huruvida  det  finns  väsentliga  teoretiska  luckor  inom 

utbildningar  för  att  studenten  ska  få  en  helhetssyn.  Förutom  intresset  hos  studenter 

gällande hur de kan påverkas av vilken utbildning de har, ämnar studien även inspirera 

studenter för vidare forskning inom ämnet. 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningarna  syftar  främst  till  att  höja  undersökningens  effektivitet.  Studien  har 

utformats och anpassats utifrån vad som anses rimligt för den tidsmässiga begränsning 

på 20 veckor som bestämts av Linköpings universitet.  

 

Studien är begränsad till studenter i årskurserna fyra och fem vid Linköpings Universitet 

som läser vid Internationella civilekonomprogrammet och Civilekonomprogrammet och 

har  läst  finanskurser  eller  redovisningskurser  under  hösten 2010,  samt  Internationell 

industriell ekonomi och Industriell ekonomi årskurs fyra och fem som läst finanskurser 

under hösten 2010. Vad gäller de franska studenterna avgränsas studien till studenter i 

årskurserna två och tre, motsvarande svenska årskurs fyra och fem, som läst fler än tre 

finansiella kursämnen vid handelshögskolan ISC Paris i Frankrike. Författarna studerar 

och har  studerat  på dessa  lärosäten och har därför  god kännedom om utbildningarna 

samt lättillgängliga kontakter vilket underlättar arbetets utförande och verifikation.  

 

Intervjumetoden  har  avgränsats  till  att  enbart  innefatta  elektroniska  undersökningar 

med anledning av den geografiska spridningen och det relativt stora urvalet, men också 

utifrån det hänsynstagande som måste vidtas gällande  tids‐ och kostnadsrestriktioner. 

Därav  anses  den  valda  intervjumetoden  vara  den  metod  som  ger  mest  fördelaktiga 

utdelning i form av relevant och tillförlitlig data för att uppfylla storleksbehovet. 

 

För enkäten har valet gjorts att begränsa antalet frågor till maximalt tjugo stycken, det 

har  gjorts  för  att  respondenten  ska  ha  tid  för  att  lägga  ner  eftertanke  till  varje  fråga. 

Inom restriktion för tid och kostnad anses maximalt tjugo frågor kunna täcka upp för de 

variabler som ämnas undersökas i enkäten. 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1.7 Disposition 

Dispositionen kan göras överskådlig genom figuren nedan.  

 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till relevansen i studien samt en inblick i den 

tidigare forskningen som gjorts kring ämnet. Sedan fortsätter en problemdiskussion där 

problemet  lyfts  fram  utifrån  den  inledande  bakgrunden  som  givits.  Efter 

problemdiskussionen formuleras syftet med studien följt av frågeställningar som ämnar 

hjälpa att besvara studiens syfte. Likaså beskrivs  i  inledningskapitlet undersökningens 

målgrupp och vilka avgränsningar som kommer att göras. 

 

Referensramen är det andra kapitlet i uppsatsen. Där kommer det att lyftas fram teorier 

och  förkunskaper  som  är  relevanta  för  att  tillsammans  med  de  empiriska  resultaten 

kunna dra paralleller och slutsatser för att besvara studiens syfte. 

 

Det  tredje  kapitlet  behandlar  metod.  I  metodkapitlet  beskrivs  vilken  typ  av 

undersökning som kommer att göras och förklaringar till de beslut som tagits gällande 

val  av  ansats,  insamling,  urval  och  mätteknik.  Sedan  följer  den  delen  i  kapitlet  där 

metoden redovisas  för hur analysen och bearbetningen av de  insamlade data kommer 

Figur 1. Bilden visar en dispositionsöversikt 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att  gå  till.  Avslutningsvis  redogörs  för  inferensfel  såsom  mätfel  och  bortfall. 

Metodkapitlet avslutas också med en reflektion kring studiens genomförbarhet. 

 

Det  fjärde  kapitlet  behandlar  den  empiriska  datan.  I  kapitlet  redovisas  och  bearbetas 

datan. Datan kommer att redovisas variabelvis genom beskrivande statistik efterföljt av 

resultat från statistiska och ekonometriska modeller. 

 

I det  femte kapitlet analyseras och diskuteras resultaten från den empiriska datan och 

paralleller  görs  med  de  teoretiska  perspektiven  som  lyfts  fram  i  studien.  I  analysen 

bearbetas materialen tillsammans för att finna förklaringar. 

 

Det  sista  kapitlet  är  en  avslutande  del  som  knyter  ihop  all  teoretisk  data,  empiriska 

resultat  och  analys.  Kapitlet  introduceras  med  en  slutdiskussion.  I  slutdiskussionen 

besvaras  varje  frågeställning  enskilt  med  en  slutsats  som  genom  svaren  på 

frågeställningen  besvarar  syftet.  Kapitlet  avslutas med  slutrekommendationer  riktade 

till målgruppen och förslag till fortsatta studier. 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2. REFERENSRAM 

Referensramen ämnar lyfta fram en förförståelse och teorier som är relevanta för studien. 

Det  som  kommer  att  behandlas  i  kapitlet  är  prisbildning,  aktierekommendation,  den 

effektiva marknadshypotesen och behavioural finance. Även en djupare förståelse för risk 

kommer  att  behandlas.  Ytterligare  kommer  det  teoretiskt  behandlas  för  kulturella 

influenser och utbildningsinfluenser.    I slutet av kapitlet kommer en teoridiskussion föras 

för att få förståelse över varför dessa teorier är intressanta för att undersöka och besvara 

studiens syfte. Dessa teorier är grunden till den utformade enkäten och till den analys som 

görs på empirisk data och används för att kunna resonera kring resultaten.  

 

2.1 Prisbildning 

Hur  mycket  en  investerare  väljer  att  investera  i  en  aktie  beror  på  hur  stor  den 

förväntade avkastningen är samt hur mycket risk man är beredd att ta i samband med 

investeringen.  Vinsten  är  skillnaden  mellan  den  förväntade  avkastningen  för  aktien  i 

förhållande  till  den  riskfria  räntan man  skulle  fått  från  att  spara  i  exempelvis  fonder, 

obligationer eller på ett sparkonto (Bodie, Kane & Marcus 2009). Denna mellanskillnad 

kallas  för  aktiens  riskpremie. Marknadens  riskpremie,  som visar  på  skillnaden mellan 

den förväntade avkastningen på marknadsportföljen och den riskfria räntan, är en del av 

komponenterna  i  prissättningsmodellen  för  finansiella  tillgångar  som  heter  Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). Formeln för CAPM ser ut som nedan: 

 

E(ri) = rf + βim (E(rm)rf) 

 

E(ri): Förväntad avkastning hos tillgången 

rf: Riskfri ränta 

βim: Känslighet hos tillgångens risk gentemot marknadsportföljens risk 

(E(rm): Förväntad avkastning hos marknadsportföljen 

(E(rm)rf): Marknadens riskpremie 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Den  överavkastning  man  får  av  att  investera  i  aktier  istället  för  i  en  mer  riskfri 

investering är ett mått på den extra risk man tar (Ibid.). I teorin måste det enligt Bodie, 

Kane och Marcus (2009) alltid finnas en positiv riskpremie för att investeraren ska vara 

villig att investera i en aktie framför ett riskfritt alternativ. 

 

För  en  aktieanalytiker  kan  det  vara  intressant  att  beräkna  hur  stor  påverkan  en 

aktieprisförändring har på dess avkastning. En abnorm avkastning är skillnaden mellan 

en jämförande avkastning och den faktiska avkastningen (Bodie, Kane & Marcus 2009). 

En  jämförande  avkastning  kan  exempelvis  vara  en  avkastning  på  ett  marknadsindex, 

eller  andra  aktier med  liknande  storlek,  beta,  utveckling  eller  nyckeltal. Den  abnorma 

avkastningen beräknas genom nedanstående formel: 

 

et = rt  (a + βrMt) 

 

 

rt: Aktiens avkastning 

a: Aktiens genomsnittliga avkastning under en period utan marknadsavkastning 

βrMt: Känslighet på marknadens avkastning 

et: Avkastning för den företagsspecifika risken 

 

Om  man  antar  att  analytikern  har  beräknat  aktiens  genomsnittliga  avkastning  och 

marknadens känslighet, kan man utifrån vetskapen hur marknaden förändras, med hjälp 

av formeln beräkna hur aktien förväntas förändra i värde. (Ibid.). 

 

Det är möjligt att diversifiera bort risken till en väldigt låg nivå. Genom att sätta samman 

en diversifierad portfölj kan man diversifiera bort den unika risken. Det  finns dock en 

form  av  risk  som  inte  är  diversifierbar  och  det  är  den  systematiska  risken.  Den 

systematiska  risken  är  marknadsrisken  och  är  den  risk  som  återstår  efter  att  man 

eliminerat den unika företagsspecifika risken (Ibid.).  

2.2 Aktierekommendation 

För  att  göra  en  aktierekommendation  krävs  en  fundamentalanalys  där  man  utreder 

aktiens  värde.  Då  analyseras  företagets  vinst‐  och  utdelningsprospekt,  förväntade  och 



 
 

17 
 

framtida räntor samt dess riskutveckling. Fortsättningsvis analyseras normalt företagets 

historiska  resultat,  nuvarande  balansräkning  och  kvaliteten  på  ledningens  styrning. 

Tillsammans  med  detaljerade  marknads‐  och  branschanalyser  ser  man  till  företagets 

andelar och försöker utreda den framtida utvecklingen för företaget. Analysen ska bli en 

representativ grund för ett så korrekt värde på aktien som möjligt. Förhoppningen är att 

finna  intressant  information  om  företagets  framtida  aktievärde  som  den  resterande 

marknaden  ännu  inte  känner  till.  Överstiger  värdet  det  nuvarande  aktiepriset  anses 

aktien  som  undervärderad  och  får  rekommendationen  köp.  Understiger  värdet  det 

nuvarande aktiepriset  anses  aktien vara övervärderad och  får  rekommendationen  sälj 

(Bodie, Kane & Marcus 2009). 

 

2.3 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) innebär en marknad där priserna reflekterar 

all  tillgänglig  information  och  där  priserna  endast  ändras  när  ny  information 

framkommer. Ny information är slumpmässig och därför kommer även prisändringarna 

på  marknaden  att  vara  slumpmässiga  och  oförutsägbara.  Detta  innebär  att  aktierna 

följer en Random walk (Bodie, Kane & Marcus 2009). 

 

Vid  en  effektiv  marknad  är  marknadspriset  det  bästa  estimatet  av  värdet  på  ett 

värdepapper. Dock måste  inte marknadspriset vara  lika med värdet vid varje  tidpunkt 

utan  marknadspriset  kan  avvika  från  värdet  men  det  krävs  att  denna  avvikelse  är 

slumpmässig. Att eventuella avvikelser är slumpmässiga innebär att det inte finns någon 

investerare  som  konstant  borde  kunna  hitta  under‐  eller  övervärderade  aktier 

(Damodaran 2002).  

 

Då all  tillgänglig  information redan är reflekterat  i priset är det enligt EMH,  lönlöst att 

utföra analyser för att hitta under‐ eller övervärderade aktier, detta gäller både tekniska 

och fundamentala analyser (Bodie, Kane & Marcus 2009).  

 

Det går att  identifiera  tre  former av effektiva marknader. Den svaga  formen, den halv‐

starka formen samt den starka formen. Det som skiljer dessa tre former åt är mängden 

information som är inbyggt i priset. 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Den  svaga  formen  av  en  effektiv  marknad  menar  att  det  nuvarande  aktiepriset 

reflekterar all den information som går att  få tag på genom att studera tidigare handel 

på  marknaden.  Sådan  information  är  exempelvis  handelsvolymer  och  tidigare  priser 

(Bodie, Kane & Marcus 2009). 

 

Den halvstarka  formen av en effektiv marknad menar att all  information angående ett 

företags  framtidsutsikter  ska  finnas  reflekterat  i  priset.  Utöver  den  information  som 

finns  i  den  svaga  formen  kommer  fundamental  data  såsom  företagets  produktlinje, 

kvaliteten på ledningen, balansräkning, patent och prognostiserade inkomster. (Ibid.).  

 

Den  starka  formen  av  en  effektiv  marknad  menar  att  aktiepriser  reflekterar  all 

information  som  är  av  betydelse  för  företaget,  även  sådan  information  som  endast  är 

tillgänglig för insiders (Ibid.).  

 

2.4 Behavioural Finance 

Ett  relativt  nytt  begrepp  inom  finansen  är  behavioural  finance  som  visar  på  hur 

psykologi påverkar finansiella beslut, företag och de finansiella marknaderna (Nofsinger 

2010).  

 

Behavioural finance har utvecklats i kontrast till den traditionella finansen, i vilken man 

har  gjort  två  antaganden,  nämligen  att  investerare  tar  rationella beslut  samt  att  de  är 

objektiva i deras prognoser för framtiden. Utifrån dessa antaganden har några erkända 

och  välanvända  teorier  utvecklats  för  att  beräkna  värdepappers  risk  och  förväntade 

avkastning,  som  till  exempel  modern  portföljvalsteori,  CAPM  och  optionsprissättning 

(Nofsinger  2010).  Traditionell  finans  antar  även  att människor  är  riskaversiva,  vilket 

innebär att de inte är villiga att ta risker utan att få något av positivt värde tillbaka, och 

att  de  också  är  konsekventa  i  sin  riskaversion  (Ibid.).  I  verkligheten  ser det  dock  inte 

alltid ut på det här sättet. Människor gör ofta den raka motsatsen mot vad traditionell 

finans säger. Till exempel visar en person riskaversion när hon köper en försäkring men 

hon visar samtidigt en riskbenägenhet när hon köper trisslotter (Ibid.).  

 

Psykologer har länge vetat att de antaganden som görs inom den traditionella finansen 

inte stämmer, att människor ofta agerar irrationellt och att de gör subjektiva prognoser 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för framtiden. Trots det har förespråkare av behavioural finance inte accepterats (Ibid.). 

Först under 1970‐talet började forskare reagera mot EMH och de pekade på anomalier 

på de finansiella marknaderna som de tyckte gick emot den traditionella teorin (Shiller 

2003). Anomalier är ett avkastningsmönster som motsätter att marknaden skulle vara 

effektiv  (Bodie,  Kane & Marcus  2009).  Det  var  dock  först  på  1980‐talet  som  forskare 

visade  signifikanta,  empiriska  resultat  och  bevis  som  sa  emot  teorin  om EMH  (Shiller 

2003).  

 

EMH och den traditionella finansen säger inte att alla investerare är rationella. Det finns 

investerare som inte agerar helt rationellt men de är icke‐korrelerade och tar därför ut 

varandra. De irrationella investerarna har således inte någon påverkan på aktiepriserna 

(Shleifer  2000).  I  motsats  till  detta  menar  anhängare  till  Behavioural  finance  att 

irrationella  investerare  visst  har  en  inverkan  på  aktiepriserna.  När  en  felprissättning 

uppkommer kan de strategier som finns för att utnyttja och därmed korrigera priset till 

det  verkliga  värdet,  vara  både  riskfulla  och  kostsamma  vilket  leder  till  att 

felprissättningen överlever (Barberis & Thaler 2003). 

 

Behavioural finance kan grovt delas in i två huvuddelar. Det som ovan nämndes om att 

irrationella investerares handlingar kan ha en långlivad effekt på aktiepriserna är en av 

huvuddelarna.  Den  andra  huvuddelen  är  psykologi,  hur  investerarens  tro  och 

preferenser påverkar de beslut de  tar. Nedan presenteras  två aspekter av Behavioural 

finance; Självsäkerhet och Herding.  

2.4.1 Självsäkerhet 

Självsäkerhet innebär att människor har en övertro på sin egen förmåga. Psykologer har 

fastställt  att  självsäkerhet  förmår  människor  att  övervärdera  sina  kunskaper, 

undervärdera  risker  och  överdriva  sin  förmåga  att  kontrollera  företeelser  (Nofsinger 

2010).  

 

Bhandari  &  Deaves  (2006)  menar  att  det  finns  ett  samband  mellan  högutbildade 

människor  och  deras  högre  självsäkerhet  vid  finansiella  beslutsfattanden.  Samma 

författare  säger  också  att  hög  självsäkerhet  kan  komma  från  ett  överdrivet 

självförtroende eller otillräcklig kunskap. 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En aspekt av självsäkerhet är bättre‐än‐genomsnittseffekten. Det innebär att människor 

har  en  orealistiskt  positiv  syn  på  sig  själva.  De  tror  att  sina  förmågor,  kunskaper  och 

färdigheter  är  bättre  än  den  genomsnittliga  personens.  Svenson  (1981)  utförde  en 

undersökning  bland  universitetets  studenter  där  studenterna  skulle  uppskatta  sin 

förmåga att köra bil. 82 procent klassade sig själva som ”bättre än genomsnittet”.  

 

Ganzach (1999) menar att  investerare tenderar att överreagera till positiv information 

om prognoser och underreagera till negativ information.   

 

Enligt  Barber  och  Odean  (2006)  tenderar män  att  ha  en  större  självsäkerhet  på  sina 

egna förmågor än vad kvinnor har. Även Bhandari & Deaves (2006) bekräftar detta och 

menar att kvinnor inte har någon lägre kunskap än män. Däremot är kvinnor mer osäkra 

än  män,  vilket  gör  att  de  har  en  lägre  självsäkerhet.  Samma  studie  visar  också  att 

individer med en högre utbildning tenderar att ha en högre självsäkerhet. 

2.4.2 Herding 

Flockbeteende  ses  inte  bara  bland  djur  utan  det  är  ett  vanligt  fenomen  även  på  de 

finansiella marknaderna. Investerare håller koll på vad andra investerare gör (Nofsinger 

2010). Även om en  individs egen  information signalerar att  ett visst handlande är det 

bästa, kommer individen att handla på samma sätt som alla andra även om det går emot 

de signaler som den egna informationen ger. Människor kommer att se på de val andra 

har gjort innan och bortse från sin egen information (Banerjee 1992).  

 

Ett  exempel  som  Banerjee  (1992)  tar  upp  i  sin  artikel  är  när  100  personer  ska  välja 

mellan  två  restauranger,  A  och  B,  som  ligger  vägg  i  vägg  med  varandra.  De  100 

personerna  kommer  till  restaurangerna  en  och  en,  och  de  kan  se  vad  de  tidigare 

personerna  har  valt.  Varje  person  har  egen  information  som  signalerar  huruvida 

restaurang A eller B är det bästa valet. Den  första personen kommer gå efter sin egen 

information och gå till den restaurang som informationen säger är bäst. Person nummer 

två däremot kommer bortse från sin egen information för hon tror att personen innan 

kanske  har  information  som  inte  hon  har.  Person  nummer  två  kommer  välja  samma 

restaurang som person nummer ett även om hennes egen information signalerar att den 

andra  restaurangen  är  bättre.  På  samma  sätt  kommer  det  att  fortsätta  för  alla  100 

personerna (Banerjee 1992). 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2.5 Risk 

Risk är en del i beslutsfattandet och ett av de mest karaktäristiska som tas i beaktning 

när en individ fattar ett finansiellt beslut. Risk mäts oftast i förhållande till avkastning. Ju 

högre risken är  i  förhållande  till den  förväntade avkastningen, desto mindre attraktivt 

blir alternativet (Ganzach 1999). 

 

Enligt  Ganzach  (1999)  kan  risk  betyda  olika  saker  för  olika  individer  vid  olika 

situationer.  Individerna  skiljer  sig  åt  vad  gäller  den  risk  de  är  benägna  att  ta  vid  den 

givna situationen. En individ med riskbenägenhet har en konvex funktion av nytta, de är 

benägna att  ta en  större  risk  för att  få en ökad avkastning även om avkastningen  inte 

ökar lika mycket som risken.  

 

Om individen har en riskaversion  innebär det en konkav nyttofunktion och den ökade 

avkastningen  förslår  ej  den  ökade  risken  som  medföljer  investeringen.  Avkastningen 

måste med andra ord öka proportionellt mer än risken för en individ som är riskaversiv, 

vilket  innebär  att  en  riskaversiv  individ  värdesätter  säkerheten  framför  risken.  Enligt 

Ganzach  (1999)  är  riskaversion  en  grundattityd  mot  risk  och  en  individuell 

differensvariabel.  Qualls  och  Puto  (1989)  förklarar  riskaversion  som  beslutsfattarens 

preferenser för en garanterad avkastning.  

 

En individ som är riskneutral har en linjär nyttofunktion i förhållandet mellan risk och 

avkastning  (Qualls  &  Puto  1989).  Den  individuella  graden  av  nytta  beror  enligt 

Kahneman mer  på  subjektiva  erfarenheter  än  den  objektiva  verkligheten.  (New  York 

Times 2003) 

 

Ett sätt att mäta risk är Choices Dilemma Questionnaire, CDQ, (Kogan & Wallach 1964). 

Då får respondenten en serie av scenarion och två alternativ att välja mellan. Man kan 

även mäta riskaversion genom Gambles vilket innebär vinst eller förlust av pengar. Det 

sistnämnda alternativet är vanligt att använda för att mäta fysisk och finansiell risk.  

 

Trots  att  flera  studier  och  tillvägagångssätt  har  gjorts  på  att  mäta  individers 

riskpreferenser  är  det  ett  komplicerat  ämne  eftersom  en  riskpreferens  är  så  pass 

individuell. Problemet med att mäta finansiell risk är den interna referenspunkten, det 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vill säga den faktor som rör individens finansiella situation och influerar dess preferens 

om värdet av pengarna som står på spel (Payne, Laughun & Crum 1980).  

 

2.6 Andra influenser 

För  ekonomistuderande  kan  det,  trots  den  teoretiska  bakgrunden,  vara  psykologiska 

faktorer  som  styr  vid  finansiella  beslutstaganden.  Effektiviteten  av  ett 

”kunskapssamhälle”  beror  på  hur  effektivt  kunskapen  används.  Lättapplicerade 

bedömningsstrategier som genom historien legat djupt rotad i människan kan plötsligt 

te  sig  väldigt  svåra  att  applicera  när  hon  konfronteras  med  ett  komplext  problem, 

framför allt inom ämnen som finans, juridik och medicin. Oavsett om människan är fullt 

frisk  och  högutbildad  fattas  dessa  felaktiga  beslut  systematiskt.  Detta  är  en  så  kallad 

omedveten  svaghet  som  nästan  alla  delar  (Hilton  2001).  Slovic  (1972)  spekulerade 

redan för fyrtio år sedan om man, genom att upplysa analytiker om deras svaghet, skulle 

få dem mindre känsliga eller om det skulle göra dem överkompenserade och generera 

ännu  större  felaktiga  beslut.  Han  ställde  sig  frågan  ifall  en  datasimulator  skulle  vara 

effektivare för att uppskatta en prognostisering än den irrationella människan.  

 

De  psykologiska  faktorerna  såsom  riskbenägenhet,  personlighet  och  känslighet  kan 

influeras  från  flera  håll.  Två  faktorer  som  kan  influera  människan  är  kultur  och 

utbildning.  Därför  kan  inte  finansiell  teori  ensam  förklara  studenters  tro  och 

beslutsfattande gällande finansiella rekommendationer och råd. 

2.6.1 Kulturella influenser 

Hur  människor  påverkas  olika  av  ett  meddelande  påverkas  av  kultur.  Kultur  är 

erfarenheter,  tankar  och  föreställningar  som  ger  människan  en  känsla  av 

gruppsamhörighet.  Denna  gruppsamhörighet  kan  te  sig  i  olika  former,  grupperna  kan 

vara allt från en företagskultur, storstadskultur, generationskultur till en nationskultur. 

Det är svårt att mäta hur mycket av människans beteende som beror på kultur och hur 

mycket av beteendet som beror på personlighet (Bodin & Fant 2000). 

 

Man kan tydligt se kulturella skillnader och egenskaper mellan fransmän och svenskar. 

Enligt Bodin och Fant (2000) är svenskar mer försiktiga vad gäller att uttrycka sin åsikt 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om de  inte är  säkra på att den är gångbar och att  andra kan  förväntas  tycka  tämligen 

liknande.  

 

Till skillnad från svenskar och deras relativt konflikträdda kultur har fransmän en mer 

känsloframhävande kultur där det är viktigt och lättare att ha en stark åsikt oavsett om 

den  är  avvikande.  Åsikten  ska  vara  stark,  är  den  avvikande  kan  det  till  och  med 

uppfattas  som  positivt,  det  är  sämre  att  inte  ha  någon  åsikt  alls.  Detta  är  ett  sätt  för 

fransmän att uttrycka sitt oberoende och i deras kultur uppskattas det inte att göra som 

alla andra (Ibid.).  

 

I den franska kulturen är det viktigt att vara kritisk och ifrågasättande till  idéer, vilket 

starkt  går  emot  den  svenska  kulturen  där  man  har  ett  mer  kompromissinriktat 

förhållningssätt. Ett nej från en fransman, kan betyda ett avstamp på ett bra förslag för 

att få sin motpart att analysera idén djupare (Ibid.). 

 

En annan intressant aspekt på nationella kulturer är smal‐ respektive bredkontext. Den 

smala  kontextkulturen  innebär  att  man  förväntar  sig  tydlig  och  rak  information. 

Informationen ska vara klar och gärna skriftlig. Sverige,  liksom Tyskland och Amerika, 

är  typiska  smalkontextkulturer  där  exempelvis  allt  är  noga  skyltat  och  markerat  i 

offentliga  miljöer.  En  bredkontextkultur  igenkänns  av  att  individen  förväntas  ta  ett 

betydligt större ansvar i sitt  informationshämtande och är mer observant att  leta efter 

dolda  och  underförstådda  betydelser.  De  sydligare  europeiska  länderna  är 

bredkontextkulturer och Frankrike har en typisk bredkontextkultur (Ibid.). 

2.6.2 Utbildningens influenser 

Det finns flera finansiella teorier och modeller. Beroende på vad studenten har läst för 

ämnen finns olika metoder och modeller för att analysera och angripa samma finansiella 

problem. 

 

En  kurs  för  ekonomer  som  finns  att  läsa  på  Linköpings  Universitet  är 

”Företagsvärdering och företagsfinansiering”. Denna värderingskurs bygger till stor del 

på  teorier  kring  att  genom  modeller  värdera  aktier  och  offentliga  företag.  En  stark 

fokusering under kursen läggs på att analysera huruvida företag och aktier är över‐ eller 

undervärderade.  Denna  typ  av  värdering  motsätter  teorin  om  den  effektiva 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marknadshypotesen  som  menar  att  aktier  följer  en  random  walk.  En  annan  kurs 

studenter kan  läsa  i sin  inriktning heter ”Finansiell  riskhantering, Portföljvalsteori och 

Derivatinstrument”.  Delar  av  denna  kurs  utgörs  av  konstruering  av  portföljer  som  är 

effektiva  i  förhållande  till  risk  och  förväntad  avkastning  samt  av  faktormodeller  som 

konstrueras för att skatta risk och förväntad avkastning. Till skillnad från värdering, där 

studenter  lär sig att välja aktier baserat på huruvida de är under‐ eller övervärderade, 

ser  man  inom  portföljvalsteorin  till  hur  tillgången  påverkar  hela  portföljens  risk  och 

förväntade  avkastning.  En  annan  del  av  denna  kurs  ägnas  åt  att  förstå  och  diskutera 

EMH  och  behavioural  finance.  På  Linköpings  universitet  läser  de  ekonomer  med 

inriktning mot redovisning kursen ”Företagsvärdering och företagsfinansiering” medan 

ekonomer  med  inriktning  mot  finans  läser  både  ”Företagsvärdering  och 

företagsfinansiering”  och  ”Finansiell  riskhantering,  Portföljvalsteori  och 

Derivatinstrument”. (Linköpings Universitet 2010‐2011). 

 

Industriella  ekonomer  som  läser  inriktning  mot  finans  har  både  en  teknisk  och  en 

ekonomisk profil med flera års studier där tyngden läggs på att lösa problem med hjälp 

av  matematiska  metoder.  Dessa  matematiska  modeller  och  metoder  kan  de  sedan 

tillämpa inom de finansiella ämena (Ibid.). 

 

2.7 Skolornas bakgrund 

Linköpings  Universitet  grundades  under  slutet  av  1960‐talet  och  är  ett  av  de  större 

lärosätena  i Sverige. Universitetet satsar mycket på att  förnya och öppna upp  inför ett 

framtida samhälle genom att skapa nya utbildningar och angripa ny forskning. För att få 

en  civilekonomexamen  vid  universitetet  följer  skolan  direktiv  utifrån  vad 

Bolognaprocessen  beslutat.  För  studenterna  har  universitetet  en  datasal,  som  kallas 

Börssalen,  där  studenter med  finansiellt  intresse har  tillgång  till  datorprogram där de 

kan  följa  aktier  och  få  information  om  dem.  Det  anordnas  speciella  finansdagar  på 

universitetet  där  studenter  har möjlighet  att  integrera  och  knyta  kontakter  inom  den 

finansiella arbetsmarknaden inför det framtida yrkeslivet. En ytterligare förmån för de 

studerande är Börsgruppen som är en studentförening för studenter med större intresse 

inom finans (Linköpings Universitetet 2011). 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ISC Paris grundades 1963 och är en handelshögskola  i Frankrike.  ISC Paris  tillhör den 

selektiva kategorin handelshögskolor  i  landet  som  får kalla  sig Grande Ecole. Efter  tre 

års  studier  på  skolan  och  två  års  förberedande  studier  för  att  bli  antagen  får man  en 

master certifierad av Franska utbildningsnämnden.  För att få tillträde till skolan måste 

man  först  läsa  två  års  förberedande  studier  och nationellt  konkurrera  om en plats  på 

skolan  genom  olika  examinationer.  ISC  satsar  på  att  ha  hög  kvalitet  på  sina 

ekonomstudenter  och  på  att  göra  dem  förberedda  för  att  kunna  prestera  i  en  global 

miljö.  De  har  på  sin  skola  en  studentförening  som  heter  ISC  investissement  för 

finansintresserade studenter (ISC Paris 2011). 

 

Linköpings  Universitet  och  ISC  Paris  är  partneruniversitet  och  har  ett  avtal  med 

varandra  då  studenter  på  respektive  skola  har  möjlighet  att  läsa  utlandsterminer  på 

varandras lärosäten. 

 

2.8 Teoridiskussion 

Enligt  EMH  följer  aktier  en  Random  walk  vilket  innebär  att  prisförändringar  på 

marknaden  är  slumpmässiga  och  oförutsägbara.  EMH  är  en  välkänd  teori  inom  den 

finansiella skolan och en viktig teori i denna studie, vilken syftar till att undersöka hur 

studenter påverkas av aktierekommendationer. Denna påverkan borde inte uppkomma 

hos en student som tror på EMH då anhängare till EMH anser att en aktie inte kan vara 

systematiskt  över‐  eller  undervärderad.  Därför  går  det  inte  att  generera  abnorma 

avkastningar genom en aktiv investeringsstrategi. Teorin menar också att investerare är 

objektiva och att de tar rationella beslut.  

 

 Behavioural  finance  som  är  en  relativt  ny  teori  går  emot  teorin  om  den  effektiva 

marknaden.  Den  visar  att  EMH  inte  gäller  i  verkligheten  då  det  till  skillnad  från  den 

traditionella finansen visar att investerare faktiskt är irrationella. Dessa två synsätt som 

är  varandras motsatser  är  väldigt  centrala  i  den  här  undersökningen  och  kommer  att 

ställas mot varandra i analysen. Det kommer att uppdagas om tydliga drag av något av 

synsätten går att se i någon av utbildningarna. 

 

Som Bodie, Kane och Marcus (2009) uttrycker det kan en rekommendation som visar sig 

vara  korrekt  bero  på  tur  eller  skicklighet  beroende  på  vilken  teori  man  tror  på.  En 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investerare  som  är  influerad  av  det  traditionella  synsättet,  anser  att  aktier  följer  en 

random walk  och  kommer  därför  inte  låta  sig  påverkas  av  en  aktierekommendation. 

Genom att utröna vilka  studenter  som  låter  sig påverkas av aktierekommendationen  i 

denna  undersökning  kommer  författarna  att  se  om  någon  utbildning  utmärker  sig  i 

förhållande  till  de  andra.  Utifrån  dessa  svar  kommer  paralleller  att  dras  mellan 

utbildningarna och de två synsätten. 

  

Risk  är  en  viktig  del  i  ett  investeringsbeslut. Den  går  inte  att  helt  diversifiera  bort  på 

grund av den systematiska risken. Därför är riskinformation en väsentlig del av den här 

undersökningen. För att kunna göra en fullständig analys räcker det inte med att titta på 

hur  priserna  på  aktien  har  utvecklats  under  tiden  utan  det  behövs  betydligt  mer 

information för att kunna göra en utförlig estimering om det framtida aktiepriset. Det är 

även  av  stor  vikt  att  förstå  hur  priserna  bildas  samt  sambandet  mellan  risk  och 

avkastning. Då utbildningarna ser olika ut i fråga om kursutbud är det av värde att se om 

de  fyra  utbildningarna  kommer  anse  att  informationen  i  köprekommendationen  i 

enkäten  är  tillräcklig  för  att  göra  en  estimering.  Teorin  visar  tydligt  att  psykologiska 

faktorer påverkar investeraren till irrationella beslut.  

 

Teorin  pekar  på  flera  aspekter  som  skiljer  sig  mellan  den  svenska  och  den  franska 

kulturen. Fransmän har en benägenhet  att  våga möta konflikter mer än  svenskar  som 

istället  är mer  konflikträdda.  Fransmän  avviker  också  gärna  i  sina  åsikter  till  skillnad 

från  svenskar.  Vidare  menar  teorin  att  svenskar  förväntar  sig  mer  rak  och  tydlig 

information medan fransmän är mer vana att göra egna tolkningar. I analysen kommer 

denna  teori  användas  för  att  utröna  huruvida  de  kulturella  skillnaderna  även  gör  sig 

uttryck i finansiella beslut.  

 

Som tidigare nämndes skiljer sig de fyra utbildningarnas kursutbud från varandra. Det 

leder  till  att  studenter  från  olika  utbildningar  inte  självklart  har  läst  lika  många 

finansiella  kursämnen och har  därmed  inte  samma bredd på  sin  finansiella  teoretiska 

kunskap. Det kan visa sig i undersökning att bredden på den teoretiska kunskapen har 

en  direkt  koppling  till  hur  studenten  tar  finansiella  beslut.  Att  Industriell  finans,  till 

skillnad från de två andra svenska utbildningarna, har matematisk problemlösning som 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en  grundsten  i  utbildningen  torde  påverka  deras  angripningssätt  vid  ett  finansiellt 

problem olika från Ekonomi finans och Ekonomi redovisning.   

 

 

 



 
 

28 
 

 

3.  METOD 

Metodkapitlet  kommer  att  redogöra  för  den  undersökningsmetod  som  används  för  att 

genomföra  studien.  Här  kommer  de  val  som  har  gjorts  att  förklaras.  Val  har  gjorts 

gällande  ämne,  ansats,  insamling  och  urval  för  att  uppfylla  studiens  syfte.  Reflektion 

kommer även att göras kring materialets tillförlitlighet och bortfall. 

3.1 Förklarande undersökning 

Inför  en  studie  finns  flera  metoder  att  ta  ställning  till  och  välja  mellan  som 

tillvägagångssätt  för  att  utföra  en  undersökning.  De  fyra  huvudsakliga 

undersökningsmetoderna  enligt  Lekvall  &  Wahlbin  (2001)  är  den  explorativa,  den 

beskrivande, den förutsägande och den förklarande undersökningsmetoden.  

 

Denna  studie  kommer  att  undersökas  med  en  förklarande  ansats  vilket  är  en  fjärde 

metod.  En  förklarande  undersökning  försöker  kartlägga  orsakssamband  och  har  en 

förklarande  inriktning.  Undersökningen  bygger  på  att  beskriva  ett  antal  variabler  och 

hitta  orsakssamband.  I  en  förklarande  undersökning  är  ofta  redan  potentiella 

förklaringsfaktorer i förväg bestämda och särskilt intressanta (Ibid.). 

 

3.2 Metodansats 

I metodansatsen  kommer  redogöras  för  huruvida  undersökningen  kommer  vara  djup 

eller bred, om den kommer att ha en kvalitativ eller kvantitativ ansats och slutligen om 

ansatsen kommer vara deduktiv, induktiv eller abduktiv. 

3.2.1 Bred‐ och djup ansats 

Det  finns  två  dimensioner  i  ansatsen,  en  djup  ansats  och  en  bred  ansats  (Lekvall  & 

Wahlbin 2001). 

 

En  djup  ansats  innebär  att  man  undersöker  en  eller  ett  fåtal  enheter  på  djupet  där 

generaliseringar inte är förekommande utan analys görs för den enskilde. Denna typ av 

studie kallas fallstudieansats (Ibid.). 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Då denna studie bygger på att undersöka flera faktorer med syfte att jämföra dem med 

varandra  så har  studien  en bredare  ansats,  det  vill  säga  en  tvärsnittsansats.  En  sådan 

ansats innebär att det valts ut en grupp, ett tvärsnitt, som ska svara för generaliseringar 

för  en  större  grupp.  Det  finns  två  slag  av  tvärsnittsansatser  men  oftast  används  en 

blandning  av  dessa.  Den  första  tvärsnittsansatsen  är  surveyansats  som  är  en 

observation  av  verkligheten  till  skillnad  från den  andra,  tvärsnittsansatsen,  som är  en 

experimentell  ansats  där  den  som  undersöker  har  för  avseende  att  aktivt  försöka 

påverka verkligheten (Ibid.). 

 

Denna studie är en surveyundersökning. En surveyundersökning kan både göras genom 

undersökning av en hel population men också avse att undersöka en mindre grupp som 

ska  representera  hela målpopulationen.  Dessa  begränsningar  görs  utifrån  vad  som  är 

praktiskt möjligt. Vanligt vid surveyundersökningar är också att sätta  två  förhållanden 

mot varandra (Ibid.). 

 

I  studien görs en undersökning på grupper av  studenter med olikartad utbildning,  för 

varje grupp undersöks olika  faktorer som kan tänkas spela  in hur studenten uppfattar 

aktierekommendationer. Sedan kan, med hjälp av olika analysmetoder, undersökas ifall 

de  utvalda  grupperna  som  aktierekommendationen  exponeras  för,  skiljer  sig  från 

varandra beroende på vilken utbildning de går. Detta upplägg gör att det  i  förväg  inte 

går att garantera ett utslagsgivande resultat. Det kan visa sig att studentgrupperna inte 

skiljer sig från varandra vad gäller de faktorer som tros ska påverka deras uppfattning 

av aktierekommendationer. Det kan vara andra eller ytterligare faktorer som bidrar till 

olikheterna  mellan  grupperna,  varpå  det  kan  vara  svårt  att  med  säkerhet  hänföra 

eventuella  skillnader  till  enbart  faktorer  som  risk,  självsäkerhet,  finansiellt  intresse, 

finansiell  kunskap,  tro  på  EMH,  kultur  och  utbildning.  För  att  minska  den  sortens 

störningar  är  det  möjligt  att  manipulera  undersökningen  genom  att  försöka  matcha 

grupperna och kontrollera de variabler som är kontrollerbara. I detta fall har valet gjorts 

att  endast  välja  studenter  som  läser  sina  sista  utbildningsår  inom  ekonomi  på 

eftergymnasial nivå. Vissa variabler är dock  inte kontrollerbara  som att  alla  studenter 

inom samma grupp läst identiska kurser under sina utbildningar (Ibid.). 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Undersökningen avser anta en bred ansats. Den breda ansatsen ska  täcka  intresset att 

undersöka fler utbildningar och inriktningar samt de påverkande faktorerna. Eventuellt 

kommer ett litet inslag av den djupa ansatsen. Detta för att kunna göra en mer ingående 

analys om vad de påverkande faktorerna beror på utifrån vad respondenterna svarat  i 

de öppna frågorna. Den djupa ansatsen kommer dock inte att användas ifall svaren på de 

öppna  frågorna  blir  för  få  för  att  trots  allt  kunna  dra  generaliseringar  för  hela 

utbildningsgruppen. I det fall de öppna svaren blir för få kommer enbart en bred ansats 

antas  utan  inslag  av  djup  ansats. Med denna  ansatsform möjliggörs  det  att  kunna dra 

slutsatser om målpopulationer samtidigt som man kan jämföra svar med varandra inom 

breda områden. 
 

3.2.2 Kvantitativ ansats 

Utifrån de  två olika metodteorierna om kvantitet och kvalitet kan en undersökning ha 

sin  ansats.  Den  kvalitativa  metoden  är  inriktad  på  tolkning,  på  förståelse  och  på  att 

upptäcka  det  unika  och  situationsberoende  i  en  specifik  företeelse.  Detta  undersöks 

genom  att  samla  in  och  analysera  kvalitativ  data,  såsom  intervjuer  och  observationer 

(Lekvall & Wahlbin 2001). 

 

Den kvantitativa metoden är mer  inriktad på mätning av olika  företeelser och vad det 

finns  för  samband  mellan  dem.  Det  görs  genom  att  samla  in  kvantitativ  data,  såsom 

surveyundersökningar och observationer (Ibid.). 

 

Vanligast  för  en  tvärsnittsanalys  är  att  göra  matematiska  beräkningar  på  kvantitativ 

data, medan  fallstudier  inte  analyseras  genom beräkningar.  Denna  studie  kommer  att 

baseras  på  kvantitativ  data  i  form  av  en  enkätundersökning  som  delas  ut  och  har  en 

insamlingsperiod  från  den  9  mars  2011  till  den  31 mars  och  kommer  att  undersöka 

utbildningens påverkan på hur studenter influeras av aktierekommendationer (Lekvall 

& Wahlbin 2001).  

3.2.3 Abduktiv ansats  

Det  finns  tre  huvudsakliga  förklaringsgrader  vid  en  undersökning.  De  vanligaste 

modellerna  är  den  deduktiva  och  den  induktiva  ansatsen.  Den  tredje  modellen  är  av 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abduktiv  form  och  har  drag  av  både  induktiv  och  deduktiv  ansats  (Alvesson  & 

Sköldeberg 2008). 

 

Den induktiva ansatsen har sin utgångspunkt från flera enskilda samband och gör detta 

till  en  allmän  sanning.  Den  deduktiva  ansatsen  är  betydligt  mindre  riskfylld  än  den 

induktiva då denna har en allmän regel som alltid gäller och använder denna förklaring 

som  ett  fastslående.  I  denna  studie  kommer  den  tredje  modellen,  abduktion,  att 

tillämpas.  En  abduktiv  ansats,  har  liksom  den  induktiva  ansatsen,  sin  utgångspunkt  i 

empirisk  fakta,  men  avslår  inte  teoretisk  fakta  utan  är  i  det  avseendet  mer  lik  den 

deduktiva  ansatsen.  En  abduktiv  ansats  använder  empirin  i  sin  analys  i  kombination 

med tidigare teorier för att nå fram till ett resultat (Ibid.). 

3.3 Metod för datainsamling 

I denna del kommer redogöras för hur valet har gjorts för anskaffning av datamaterial 

samt vilken frågemetod som används i undersökningen. 

3.3.1 Primär‐ och Sekundärdata 

Vid  en  undersökning  kan  olika  slags  datakällor  användas.  Primärdata  är  data  som 

forskaren  själv  samlar  in  från  den  ursprungliga  källan  genom  undersökningar  och 

intervjuer.   Sekundärdata är data som redan  finns  insamlat och som forskaren hämtar 

från exempelvis böcker, tidskrifter och tidigare utförda studier. Studien kommer således 

bygga på primärdata, men utnyttjande av sekundärdata kommer också att  förekomma 

för att få en förförståelse och att kunna ta del av tidigare gjorda studier och teorier för 

att sedan kunna fatta beslut och analysera materialet (Lekvall & Wahlbin 2001). 

3.3.2 Frågemetod 

Den  frågemetod  som  används  i  undersökningen  är  en  intervju  i  form  av  skriftliga 

utfrågningar  i  en  enkät  tillsammans med  en  artikel  respondenterna  får  ta  del  av  som 

centralt  ämne  för  frågorna.  Denna  metod  har  valts  eftersom  studien  har  en 

tvärsnittsansats.  Enkäten  distribueras  elektroniskt  och  frågorna  både  ställs  och 

besvaras  skriftligt  i  ett  formulär.  Det  innebär  att  ingen  intervjuare  förmedlar 

informationen mellan undersökare och respondent. Metoden passar studien då avsikten 

är att nå ut  till en större urvalsgrupp som har en stor geografisk spridning. Nackdelen 

med denna typ av metod är att bortfallet kan bli relativt stort. För att minska bortfallet 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har  enkäten  delats  ut  i  samband  med  en  utlottning  av  presentkort  på  flygresor  som 

studenter får delta i vid deltagande i enkäten. 

 

Frågeformuläret har utformats så att det är lätt att förstå och går snabbt att fylla i för att 

behaga  respondenterna.  För  att  ytterligare  minska  bortfallet  med  denna  typ  av 

frågemetod har påminnelser skickats ut. En annan negativ faktor, vad gäller elektroniska 

enkätundersökningar,  är  att  kontrollen  över  intervjusituationen  ofta  är  svag.  Det  kan 

vara svårt att bedöma respondentens noggrannhet i sina svar eller någon säkerhet i vem 

det är som faktiskt har svarat. Den elektroniska enkätundersökningen blir begränsad  i 

förhållande till andra frågemetoder eftersom frågorna måste vara av enkel  frågeteknik 

som  är  självförklarande  då  man  inte  har  möjlighet  att  rätta  till  något  i  det  fall  att 

respondenten  har  missuppfattat  en  fråga.  Skulle  något  oväntat  och  avvikande  svar 

uppkomma finns  inte heller samma möjlighet  till en dynamisk utfrågning. Det är svårt 

att  veta  var  en  gräns  går  för  antalet  frågor  och  enkätens  omfattning.  För  enkäten har 

valet gjorts att begränsa antalet frågor till maximalt 20 stycken så att respondenten ska 

ha tid att kunna lägga ner eftertanke till varje fråga.  

 

En  fördel  med  en  elektronisk  enkätundersökning  är  att  man  kan  säkerställa 

respondentens  fulla  anonymitet,  vilket  också  har  utlovats  respondenterna.  Genom 

anonymitet är förhoppningen att svaren från urvalsgruppen blir så ärliga som möjligt.  

3.4 Mätteknik 

Mätteknik behandlar hur man  ska  gå  tillväga  för  att mäta uppfattningar,  attityder och 

värderingar i en observation på ett säkert och tillförlitligt sätt (Lekvall & Wahlbin 2001). 

Här kommer redogöras för hur enkäten är utformad samt vilka kriterierna var vid valet 

av den artikel som användes i enkäten. Här kan man även se den slutgiltiga enkäten som 

skickades  ut  till  de  svenska  studenterna  för  att  lättare  följa  med  i  texten.  Om mätfel 

kommer diskuteras i kapitlet för inferensfel. 

 

3.4.1 Baktanken med enkäten 

Det  egentliga  syftet  med  undersökningen  offentliggjordes  inte  för  respondenterna. 

Undersökningen  ämnar  ta  reda  på  huruvida  utbildning  och  enskilda  egenskaper 

påverkar  studentens  uppfattning  av  en  köprekommendation,  det  genom  att  se  hur 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respondenten  justerar  det  prognostiserade  aktiepriset.  För  att  inte  röja  de  egentliga 

syftet  formulerades  det  om  så  att  respondenten  skulle  tro  att  undersökningen  gällde 

folks  reaktioner  till  korta  och  förenklade  köprekommendationer.  Detta  för  att  inte 

påverka  respondenternas  svar  så att de  skulle  formas utifrån vad  respondenten anser 

vara den generella åsikten i utbildningen. En av grundstenarna i undersökningen var att 

undersöka  studentens  uppfattning  av  aktierekommendationer  genom  att  se  till  hur 

studenten justerar det prognostiserade aktiepriset i rekommendationen. Tanken var att 

svaren om aktiepris  inte skulle påverkas av svar på  tidigare  frågor. Det underliggande 

syftet  till  variablerna  som  ämnades  undersökas  mörkades  för  att  inte  färga 

respondenternas ärlighet i svaren. Det gjordes på föjande sätt: 

 

Finansiellt intresse 

Här  utformades  tre  stycken  frågor  för  att  undersöka  hur  stort  finansiellt  intresse 

respondenterna  har  och  den  extra  kunskap de  har  utöver  den de  får  av  utbildningen. 

Respondenten  fick  svara  på  huruvida  denne  regelbundet  läser  finansiella  tidsskrifter, 

ifall denne har placerat pengar i fonder samt ifall denne har en aktieportfölj. Hade frågan 

istället  formulerats  som  att  respondenten  själv  fick  uppskatta  graden  av  sitt 

finansintresse finns flera risker, dels att de skulle svara utifrån vad som anses lämpligt 

för  den  utbildningen  de  går  samt  att  de  skulle  ha  olika  uppfattning  om  graden  av 

finansiellt intresse.  

 

Självsäkerhet 

För  att  mäta  ifall  respondenten  har  en  självsäkerhet  utformades  frågan  vad 

respondenten  anser  om  sina  betyg  i  förhållande  till  andra  studenter  inom  samma 

utbildning och år. På så vis kunde självsäkerhet mätas genom att se balansen mellan de 

studenter som anser sig ha bättre betyg än andra mot de som har lägre. Valet att inte gå 

ut med att frågan ämnade mäta självsäkerhet gjordes dels för att människor oftast inte 

är medvetna om sin självsäkerhet och dels för att de inte heller inte skulle erkänna det 

om de var medvetna om den.  

 

Effektiva marknadshypotesen 

Syftet med denna fråga var att se huruvida respondenten tror på EMH eller  inte. Hade 

det konkret nämnts att detta var syftet hade en sannolikhet  funnits att denna vetskap 



 
 

34 
 

även skulle påverka svaret på frågorna huruvida aktien skulle förändras i pris utifrån de 

teorier studenten lärt sig i sin utbildning. Skulle frågan om studenten tror på EMH eller 

inte  ställts  direkt  fanns  risken  att  svaren  inte  skulle  bli  helt  sanningsenliga  utan  de 

skulle  färgas  av  den  generella  åsikten  inom  utbildningen.  För  att  säkerställa  hur 

respondenten  ställde  sig  till  EMH  ställdes  istället  frågan  huruvida  de  tror  att  det  är 

möjligt  att  konstant  generera  en  högre  avkastning  genom  att  använda  en  aktiv 

investeringsstrategi.  

 

Riskbenägenhet 

Respondenten utsattes  för  fyra scenarion där varje scenario hade en viss grad av risk. 

Hade  frågan  istället  ställts  mer  direkt  att  gradera  sin  riskbenägenhet  hade 

tillförlitligheten  varit  betydligt  svagare  då  grad  av  risk  är  en  väldigt  individuell 

bedömning. Genom att ställa upp fyra scenarion med fyra risknivåer blev det möjligt att 

mäta och ställa studenternas riskbenägenhet mot varandra.  

 

Aktiepris 

Denna fråga är en vital del av undersökningen och därför gjordes valet att använda tre 

frågor  för  att  göra  en  så  exakt  bedömning  som  möjligt  av  studentens  tro  om  det 

prognostiserade  priset  i  rekommendationen  och  hur  de  justerar  det  prognostiserade 

priset  i  förhållande  till varandra. Att ha  tre  frågor var också ett  sätt  för att  säkerställa 

och  kontrollera  att  respondenterna  har  läst  och  förstått  frågorna  samt  har  en 

konsekvent tro om det prognostiserade aktiepriset. Om respondenten, på första frågan 

om  det  prognostiserade  aktiepriset  gentemot  dagens  aktiepris  skulle  bli  lägre  eller 

högre, svarade att priset skulle bli lägre kunde svaret kontrolleras med den efterföljande 

frågan som var huruvida studenten  trodde att det  framtida priset skulle bli  lägre eller 

högre än rekommendationens riktkurs. I denna fråga var det framför allt viktigt att inte 

grundsyftet med enkäten framkom, då svaret på denna fråga skulle vara oberoende av 

svar på tidigare frågor.  

 

Saknad information för analys  

Eftersom rekommendationen är av väldigt simpel karaktär och saknar mycket väsentlig 

information  är  det  intressant  att  ta  reda  på  hur  studenter  från  olika  utbildningar 

reflekterar över vilken information som anses utebliven och vital för att kunna göra en 



 
 

35 
 

analys. Genom denna fråga kunde vi ta reda på vilken information som skulle saknas av 

respektive utbildningsgrupp.  

 

QUESTIONNAIRE   1(2) 
What do you think about share price 

recommendations? 
 
We are two students from Linköping University in Sweden studying International Business and Finance. We are 
currently writing our master thesis where we are interested in peoples reactions to short and simplified share price 
recommendations. This questionnaire only takes a few minutes of your time, but would help us a lot. By 
participating you have the chance to win a gift card from Ryan Air.   
Remember to read the questions carefully. When finished push the “Finish Survey”-button and the answers will be 
sent to us. We guarantee you that the questionnaire is fully anonymous. We are thankful for your contribution!  
Kind regards, 
Anna and Malin 
1. Background     ……: 
1. Gender:   ☐ Man        ☐ Woman  
2. Age:………………… 
3. Education and major: 
☐Internationell ekonomi – finans, fek ☐Internationell ekonomi – finans, nek 
☐Internationell ekonomi – redovisning ☐Ekonomi – finans, fek 
☐Ekonomi – finans, nek  ☐Ekonomi – redovisning 
☐Internationell industriell ekonomi – finans ☐Internationell industriell ekonomi – övrigt 
☐Industriell ekonomi – finans ☐Industriell ekonomi – övrigt 
☐Övrig utbildning:……………………………………………………………. 
4. Year of education: 
☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐Övrig:…………. 
5. Mark the courses you have studied (or the closest equivalent) in your education: 
☐Corporate finance 
☐Portfolio management 
☐Valuation 
☐Financial markets 
☐Risk management/Derivatives 
☐International finance 
☐Banking/Financial intermediaries 
☐Econometrics 
☐Statistics (intermediate or higher course) 
☐Other intermediate or advanced finance courses 
2. Habits      ……: 
1. Do you frequently (several times a month) read financial papers? For example: Dagens 
Industri, Di.se, DN ekonomi, SVD näringsliv, Affärsvärlden, Veckans affärer etc.  
   ☐ Yes              ☐ No 
2. Do you save in mutual funds? 
   ☐ Yes             ☐ No  
3. Do you own a stock portfolio? 
   ☐ Yes              ☐ No  
3. Confidence     ……: 
1. How would you describe your grades in school compared to your classmates? 
   ☐ Lower grades than others      
     ☐ Similar grades to others        
     ☐ Higher grades than others  
2. Do you believe it is possible to constantly generate a higher yield by using an active 
investment strategy (trading)? 
   ☐ Yes              ☐ No           ☐No opinion   
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3. We will now present four scenarios. You have the choice to play or not to play the game 
where you flip a coin. If you get a heads you’ll win EUR 10 000, if you get a tails you’ll win 
nothing. If you choose not to play you’ll get a fixed amount of money known in advance.. 
  1) The amount of money you’ll get if you don’t play is EUR 100.    What do you do? 
     ☐ Play         ☐ Don’t Play 
  2) The amount of money you’ll get if you don’t play is EUR 1 000. What do you do? 
     ☐ Play         ☐ Don’t Play 
  3) The amount of money you’ll get if you don’t play is EUR 5 000. What do you do? 
     ☐ Play         ☐ Don’t Play 
  4) The amount of money you’ll get if you don’t play is EUR 7 500. What do you do? 
     ☐ Play         ☐ Don’t Play 
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QUESTIONNAIRE   2(2) 
3. Analyze a share price recommendation   ……: 
The information and graphs in the article are taken from the well-reputed Swedish financial magazine 
“Affärsvärlden” (“The Business World” in our translation). We have deliberately removed the name of 
the company to avoid biases due to prior knowledge of the company. Read the article and answer to 
the belonging questions below.  
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1. As you can see in the article, the latest share price is EUR 11,7 (the 7th February 2011). Do 
you think the share price of the stock after one year, will be the same, higher or lower than 
EUR 11,7? 
   ☐ Lower  ☐ EUR 11,7       ☐ Higher 
2. In the article, the predicted share price a year from now is EUR 15. Do you think that the 
price after one year, will be the same, higher or lower than the predicted EUR 15? 
   ☐ Lower  ☐ EUR 15        ☐ Higher 
3. After reading the article, what do you think about the price a year from now (the 7th February 
2012)? Leave blank if you think you already answered the question above, or have no opinion. 
     Answer:…………………………………………………………………………………………. 
4. do you think the information in the article is sufficient for making a prediction of the share 
price? If you think some vital information is missing you may list it below. 
     Answer:…………………………………………………………………………………………. 
 
5. If you want to have the chance to win a EUR 25 gift card from Ryan Air, please enter your e-mail 
address below to participate in the competition: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3.4.2 Enkätens utformning 

Då  undersökningen  bygger  på  att  mäta  uppfattningar,  attityder  och  värderingar  hos 

respondenterna är det viktigt att utforma en enkät utifrån en teknik som ger säkra och 

tillförlitliga uppgifter. 

 

Inför  enkätens  utformning  har  stor  reflektion  och  eftertanke  lagts  ned  för  att 

mätteknikerna  ska bli  korrekta  i  förhållande  till  hur  frågorna  ska  ställas. Detta  för  att 

den insamlade datan ska vara tillförlitlig och mätbar. Mätfel kan lätt uppkomma ifall val 

av  frågor,  formulering  och  ordningsföljd  inte  är  noggrant  genomtänkt.  Alla  frågor 

fungerar  inte  i  intervjusammanhang  utan  teoretiska  frågor måste  få mer  operationell 

karaktär. Det är också viktigt att frågorna uppfattas på samma sätt av alla respondenter 

(Lekvall & Wahlbin 2001). 

 

Enkätens  inledning  består  av  tydliga  anvisningar  och  instruktioner  om  vad 

undersökningen avser och hur  respondenten ska besvara enkäten samt en garanti om 

respondentens  anonymitet.  Enkäten  är  elektronisk  och  både  skapades  och 

distribuerades  i  ett  onlineprogram  som  heter  FreeOnlineSurveys.com  till  en  lägre 

premiekostnad (FreeOnlineSurveys.com 2011). 

 

Själva  enkätformuläret  har  byggts  upp  utifrån  en  blockprincip  med  en  naturlig  och 

logisk  följd  för  att  respondenten  ska  få  en  tydlig  förståelse  över  de  frågor  som  hör 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samman. Vid utformningen av enkäten har frågor tagits fram utifrån de grundläggande 

frågeställningarna som studien använder för att besvara sitt syfte.  

 

De inledande frågorna, bakgrundsfrågorna, i enkäten är ej krävande att svara på och ska 

ge  fakta  och  kännedom  om  respondenten,  såsom  kön,  ålder,  utbildning,  årskurs  och 

kursämnen  som  respondenten  läst.  Varje  huvudområde  inleds  med  en  rubrik  för  att 

respondenten ska få en översikt om vilket frågeområde som behandlas. 

 

Undersökningen  bygger  till  stor  del  på  ett  teoretiskt  begrepp  som  operationaliseras, 

nämligen  uppfattning.  För  att  kunna  mäta  studenters  uppfattning  av 

aktierekommendationer  var  detta  begrepp  tvunget  att  översättas  till  praktiska 

mätmetoder.  

 

Enligt  Lekvall  &  Wahlbin  (2001)  finns  det  tre  modeller  med  vilka  man  kan  mäta 

attityder  och  uppfattningar  hos  en  respondent.  I  studien  har  dessa  tre  komponenter 

tolkats och tillämpats för att passa undersökningen. 

 

En  av  de  tre  attitydkomponenterna  är  den  affektiva  komponenten.  Denna  mäter 

respondentens  värdering  av  ämnet.  Den  andra  komponenten  är  den  kognitiva 

komponenten  som  mäter  respondentens  medvetande  och  kunskap  om  ämnet.  Den 

tredje komponenten är den beteendeinriktade komponenten som mäter respondentens 

avsikter  i  eller  om  ämnet  (Lekvall  &  Wahlbin  2001).  I  enkäten  indelades  dessa  tre 

mättekniker i tre huvudblock. 

 

Det  första  blocket  var  den  affektiva  komponenten,  som  i  enkäten  valdes  att  kallas 

”Habits”,  som  på  svenska  betyder  ”Vanor”.  Detta  block  skulle  spegla  studentens 

erfarenhet av, intresse kring och preferenser gällande aktiemarknaden som förklarades 

tidigare  i  kapitlet.  Svaren  på  frågorna  om  intresse  utformades  som  ja‐  och  nejsvar. 

Frågan blir  en  så  kallad  hjälpt  erinran.  Enligt  Lekvall & Wahlbin  (2001)  definieras  en 

hjälpt  erinran  att man  genom  att  nämna  alternativen  hjälper  respondenten  att  svara. 

Alternativet till hjälpt erinran skulle varit en så kallad spontan erinran, vilket i studien 

tolkades som att man istället skulle be respondenten själv att med egna ord beskriva sin 

kunskap och vana inom ämnet (Lekvall & Wahlbin 2001). 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Det  andra  blocket  var  den  kognitiva  komponenten.  I  enkäten  kallades  detta  block  för 

”Confidence”, som på svenska betyder ”Självförtroende”. Som tidigare i kapitlet nämndes 

var syftet att spegla studentens värderingar kring självsäkerhet, riskbenägenhet och tro 

gällande  konstant  högre  avkastning  genom  aktiva  investeringsstrategier.  Vid  dessa 

frågor användes huvudsakligen graderingar av hierarkisk modell  för  att  genom skalor 

lättare kunna mäta nivån studenten låg på. 

 

Det  tredje  och  sista  blocket  tar  upp  den  beteendeinriktade  komponenten med  vilken 

avsikten,  som  nämndes  tidigare  i  kapitlet,  var  att  spegla  studentens  egen  tro  om  det 

prognostiserade  aktiepriset.  Till  detta  block hörde  en  artikel  som även  innefattade  en 

köprekommendation.  Innan artikeln  fanns en kort  introduktion. Till artikeln hörde  tre 

frågor  om  respondentens  syn  på  aktien.  Den  tredje  frågan  var  en  öppen  fråga  där 

respondenterna  själva  fick  skriva  vad  de  trodde  om  det  prognostiserade  aktiepriset, 

detta  för att eventuellt  få svar som djupare kunde analyseras kring respondentens  tro 

om  det  prognostiserade  aktiepriset.  Den  fjärde  frågan  var  också  en  öppen  fråga  där 

respondenten skulle svara på om den saknade någon information i artikeln för att kunna 

analysera och värdera aktien.  

 

Som  tidigare nämnts är en av  tankarna med surveyundersökningar att ha  så  få öppna 

frågor som möjligt för att enklast kunna analysera alla svar på bredden. Ett fåtal öppna 

frågor har ändå valts att  ställas  för att djupare kunna analysera  respondenternas svar 

och  utav  dessa  kunna  dra  slutsatser  av  målpopulationen  och  ställa  grupper  mot 

varandra. Trots den breda analysen anses därför att ett fåtal öppna frågor med enskilda 

svar kan vara av intresse. Den öppna frågan är: ”Var det något du saknade i enkäten för 

att kunna göra en bedömning om aktiens värde?” En  sluten  fråga  skulle  i detta  fall  ge 

uppslag och påverka studenten att det ska  finnas något som saknas. Genom den öppna 

frågan är förhoppningen att se om det går att hitta karaktäristiska drag inom grupperna 

som förenar eller skiljer dem från varandra. 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Artikelns kriterier 

För att hitta en artikel och en köprekommendatione skulle uppfylla alla kriterier gjordes 

eftersökningar bland flera finansiella tidskrifter. Nedan följer de kriterier som gjorts för 

rekommendationen: 

 

Storlek 

Storlekskriteriet var att hitta en artikel om ett företag som inte var alldeles för stort och 

lätt  att  känna  igen  då  tanken  var  att  medvetet  ta  bort  företagsnamnet  så  att  inte 

ytterligare  kunskaper  om  företaget,  utöver  vad  som  framkommer  i  artikeln,  skulle 

påverka  respondentens  analys  och  tro.  Ett  annat  krav  gällande  storlek  var  även  att 

företaget skulle ha en bra nivå av omsättning och mognad därför föll valet på att hitta en 

artikel om ett företag från Stockholmsbörsens Mid Caplista. 

 

Bransch 

Ytterligare  kriterium  gällande  företaget  i  artikeln  var  att  det  skulle  vara  i  en  bransch 

som är relativt stabil och mogen. Företaget skulle även vara verksamt internationellt då 

även studenter utanför Sverige skulle svara på enkäten. 

 

Enkelhet 

Texten  skulle  vara  kort  och  enkel  att  förstå  utan  komplicerat  fackspråk  för  att  själva 

meddelandet snabbt och lätt skulle gå ut till respondenten. Detta också för att undvika 

eventuella  effekter  som  skulle  påverkas  av  att  vissa  studenter  har  större  vana  av 

finanstermer.  Diagrammen  och  tabellerna  ska  vara  lätta  att  förstå  och  visa  grova 

prestationer och lätt övergripande nyckeltal. 

 

Budskap 

Budskapet  i  artikeln  skulle  vara  positivt.  Det  skulle  tydligt  framgå  att  aktien  hade 

framtidsutsikt med en stark och tydlig rekommendation till köp. 

 

Artikeln 

Den artikeln som uppfyllde alla kriterier hittades i Affärsvärlden (Affärsvärlden, 2010) 

och företaget i artikeln var WESC, För att dölja vilket företag det var och för att anpassa 

artikeln till en internationell miljö samt uppfylla alla kriterier omformades artikeln. Det 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slutgiltiga resultatet blev snarare en inspiration av den tidigare artikeln om WESC från 

Affärsvärlden. 

 

3.5 Analysmetod 

Genom  statistiska  tester  och  ekonometriska  modeller  kommer  författarna  utröna 

huruvida  utbildning  och  kulturella  skillnader  påverkar  studenters  uppfattning  av  en 

aktierekommendation.  Det  ska  även  undersökas  huruvida  de  olika  grupperna  av 

respondenter har några utmärkande egenskaper som påverkar utfallet. När väl all data 

har  samlats  in  kommer  det  bli  lättare  att  se  exakt  vilka  tester  och modeller  som  ska 

göras.  

3.5.1 Kodning 

För  att  kunna mäta och  analysera de  variabler  som använts  i  enkäten har  frågor med 

kryssrutor  som  svarsalternativ  där  endast  ett  svar  är  tillåtet,  översatts  med  ett 

variabelvärde  från 0 och uppåt. Där  flera svarsalternativ varit  tillåtna har 1 motsvarat 

ikryssad  ruta  och  0 motsvarat  blank  ruta.  Denna metod  att  använda  variabler  är  den 

vanligaste vid kvantitativa undersökningar. Men eftersom mätdata i undersökningen är 

av  olika  form  är  definieringen  av  variabler  dock  mer  avancerad  för  vissa  frågor  i 

enkäten.  I en del  frågor är till och med mätning genom variabelmetod ointressant. Det 

gäller  de  frågor  med  djupare  ansats  och  längre  svar,  som  inte  kan  definieras  genom 

siffror.  Fördelen med  denna  blandform  är  att  ha möjligheten  att  kunna  dra  slutsatser 

och  jämföra svaren  inom breda områden och bedömningsmässigt ställa  flera svar mot 

varandra för att djupare kunna definiera en viss attityd. På så vis kan man förklara och 

analysera  på  bredden, men  även  kunna  isolera  uppgifter  från  enskilda  fall  som  är  av 

särskilt intresse och uppslag till specifika anledningar till en viss attityd. Ett exempel på 

en  sådan  fråga  är  den  sista  frågan  i  enkäten  gällande  huruvida  studenten  saknade 

information  i  artikeln.  Huvudsakligen  används  variabler  som  mätmetod  då  enkäten 

centralast har en bred ansats. En del data är redan i sifferform såsom ålder och årskurs. 

 

Syftet med spelfrågan var att mäta respondentens risk. Upplägget var  fyra påståenden 

med  olika  utfall  vid  slantsingling.  De  fyra  påståenden  motsvarade  fyra  nivåer  av 

risktagande. Valde respondenten att inte spela på någon av nivåerna kodades detta svar 

med  variabelsiffran  0.  Valde  respondenten  att  enbart  spela  på  första  nivån  kodades 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detta  som 1. Valde  respondenten att  spela upp  till  och med nivå  två kodades 2. Valde 

studenten att spela upp till och med nivå tre kodades 3 respektive kod 4 för att spela på 

alla nivåer, det vill säga upp till nivå fyra.  

 

Vad gäller de öppna frågorna om tro på det prognostiserade aktiepriset har dessa kodats 

utifrån den bedömningsprincip som följer. Har respondenten svarat att denne tror på ett 

framtida  aktiepris  som  är  lägre  än  dagens  pris  på  11,7  euro  har  variabel  tilldelats 

kodning 1. Har respondenten svarat att denne tror på ett framtida aktiepris som dagens 

pris på 11,7 euro har kodning 2 tilldelats variabeln. Har respondenten svarat att denne 

tror  på  ett  högre  framtida  aktiepris  än  dagens  pris  men  ett  lägre  pris  en  artikelns 

prognostiserade pris på 15 Euro har variabelkoden 3 tilldelats. Har respondenten svarat 

att  den  tror  att  utfallet  på  det  framtida  aktiepriset  kommer  bli  som  prognostiserat  i 

artikeln, 15 euro, har variabelkod 4 tilldelats. Har respondenten svarat att den tror på 

ett  högre  framtida  aktiepris  än  det  prognostiserade  priset  har  koden  5  tilldelats 

variabeln.  

 

Gällande frågan om respondenten anser att någon information saknas, har en fördelning 

gjorts  för  att  analysera  olika  intressanta  faktorer.  Har  respondenten  nämnt  risk, 

företagsspecifik  information,  bransch‐  eller  marknadsinformation  samt 

beräkningsgrundande  information  har  dessa  faktorer  kodats  i  specifika  kategorier, 

varpå variabel 1 innebär att respondenten saknar information om just denna faktor. Ett 

enskilt kodningssystem har även gjorts för totala antalet olika kategorier av information 

som  respondenten  saknade.  Med  riskinformation  innefattas  information  såsom  risk, 

beta  och  volatilitet  och  med  beräkningsgrundande  information  innefattades  svar  där 

respondenterna konkret efterfrågade siffror och nyckeltal.  

3.5.2 Statistisk analys 

De  kodade  variablerna  har  kunnat  delas  in  i  kvantitativa  variabler  och  kvalitativa 

variabler. För att kunna beräkna medelvärde och standardavvikelse på de kvantitativa 

variablerna  som  är  i  kvotskalor  har  de  först  testats  för  att  se  huruvida  de  är 

normalfördelade, vilket samtliga var. De kvalitativa variablerna har delats  in  i grupper 

beroende på vilken skala de har, ordinal respektive nominal skala. 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Korrelationer i datorprogrammet SPSS 4.0 har utförts för att se var samband finns. För 

att mäta sambandet mellan två variabler används Pearsons korrelationskoefficient. Där 

man  med  en  signifikansnivå  kan  se  huruvida  resultatet  visar  på  om  det  föreligger 

samband  mellan  de  två  variablerna,  om  det  sambandet  i  sådana  fall  är  positivt  eller 

negativt och hur starkt sambandet är.  

 

För  att  ytterligare  säkerställa  och  analysera  resultaten  har  logistiska  regressioner 

genomförts  i  datorprogrammet  Gretl.    Där  går  det  av  resultaten  från  de  logistiska 

regressionerna att utläsa vilka eventuella samband som föreligger mellan de variabler vi 

har valt att undersöka och aktiepristron. Logistiska regressioner har även gjorts för att 

se vilka variabler som har starkast samband med utbildningarna.  

3.5.3 Ickelinjära Regressionsmetoder 

I  studien  förekommer  regressioner  med  variabler  som  inte  är  i  numerisk  skala  utan 

nominal  skala.  Nominal  skala  innebär  ett  tvåkodat  ”antingen  eller”‐svar.  Exempel  på 

detta är att antingen har studenten gått utbildningen och kodats med 1, eller så har den 

inte gjort det och kodats med 0. Av denna anledning behövs en regressionsmodell som 

kan  hantera  detta  kodningssystem.  Att  det  är  är  olämpligt  att  använda  den  linjära 

regressionsmodellen Ordinary least square (OLS) beror på att den inte tar hänsyn till att 

sannolikheten måste ligga inom intervallet 0 till 1. Den tar inte heller hänsyn till att ett 

positivt svar inte nödvändigtvis ökar linjärt med den förklarande variabeln. Därför har 

logistiska  regressioner  använts,  vilka  är  en  typ  av  ickelinjära  regressionsmodeller. 

Genom en logistisk regression kan binära svar beräknas men även svar för de variabler 

som antar flera värden (Gujarati 2011). 

3.5.4 Tolkning av resultat 

Genom  regressionen  ställs  en  hypotes  upp  om  att  det  finns  ett  samband  mellan  den 

beroende variabeln och den oberoende variabeln. Sambandet kan vara starkt eller svagt 

och  negativt  eller  positivt.  Resultatet  av  regressionsanalysen  visar  hur  stor 

sannolikheten  är  att  den  beroende  variabeln  förändras  när  den  oberoende  variabeln 

ökar  en  enhet  under  förutsättning  att  de  andra  oberoende  variablerna  är  konstanta. 

Koefficienten visar hur många enheter den beroende variabeln ökar eller minskar med, 

om allt annat hålls konstant, vilket visar om det finns ett positivt eller negativt samband. 

Z‐statistikan  i  resultatet  visar  koefficientens  statistiska  signifikans,  om  det  finns  ett 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starkt  eller  svagt  samband.  Ju  längre  z‐värdet  är  från  noll  desto  mer  signifikant  är 

sambandet (Gujarati 2011). 

 

3.6 Urvalsram 

I  denna  del  kommer  redogöras  för  det  studiens  urval  som  valdes  till  studien  samt 

urvalets storlek. Om urvalsfel kommer diskuteras i kapitlet för inferensfel. 

 

Då  syftet  dels  är  att  undersöka  vilka  faktorer  som  påverkar  ekonomistudenters 

uppfattning av aktierekommendationer, dels hur stor påverkan valet av utbildningslinje 

har för hur studenten bedömer aktierekommendationer,  faller det sig naturligt att den 

intressanta populationen blir ekonomstudenter som läst någon form av finansiell teori. 

De som ingår i urvalet och deltar i undersökningen är alla studenter inom utbildningen 

Internationell  industriell  ekonomi  och  Industriell  ekonomi  med  finansinriktning  vid 

Linköpings universitet årskurs  fyra och  fem som  läst  finanskurser under hösten 2010, 

dessa kommer under  studien benämnas  Industriell  finans. Deltar  i underökningen gör 

också  alla  studenter  inom  utbildningen  Internationell  Civilekonomi  och  Civilekonomi 

vid  Linköpings  universitet  årskurs  fyra  och  fem  som  läst  finanskurser  under  hösten 

2010,  som  i  studien  benämns  Ekonomi  finans.  Även  alla  studenter  inom utbildningen 

Internationell  Civilekonomi  och  Civilekonomi  vid  Linköpings  universitet  årskurs  fyra 

och  fem  som  läst  redovisningskurser  under  hösten  2010,  som  i  studien  benämns 

Ekonomi redovisning, deltar i studien. Vidare har alla studenter på ISC Paris årskurs två 

och  tre  (motsvarande  svenskans  årskurs  fyra  och  fem)  som  läst  tre  eller  fler 

finanskursämnen deltagit och benämns Franska finans. 

 

Som  ovan  nämns  ska  alla  studenter  läsa  sitt  fjärde  eller  femte  utbildningsår  då 

studenterna  ska  ha  kommit  lika  långt  i  sina  utbildningar  och  ha  en  liknande 

kunskapsnivå. På den franska skolan motsvarar deras årskurs två och tre vårt fjärde och 

femte  utbildningsår  eftersom  de  läser  två  förberedande  basår  för  att  få  komma  in  på 

handelshögskolan. Dessa  grupper  anses  representativa  för  svenska  respektive  franska 

studenter  med  liknande  utbildningar.  En  skillnad  kan  tänkas  finnas  beroende  på 

olikartat  upplägg  av  kurser  och  program  i  resterande  delar  i  respektive  land  och  att 

könsfördelningen  per  utbildningar  är  olika  samt  att  fransmän  generellt  sett  börjar 

studera vid en yngre ålder, vilket kan ge eventuella åldersskillnader mellan grupperna. 



 
 

46 
 

Att  behandlingen  av  detta  urval  som  total  målgruppsrepresentation  skulle  påverka 

resultatet  anses  dock  begränsat  då  det  främst  är  de  kurser  som  läses  inom 

utbildningarna  som  är  det  intressanta  och  dessa  kurser  är  väldigt  grundläggande  för 

utbildningarna. Tvärtom blir ålders‐ och könsskillnaderna en intressant del i analysen så 

länge urvalsfördelningen motsvarar målpopulationen.  

3.6.1 Urvalsstorlek 

Lekvall  &  Wahlbin  (2001)  hävdar  att  ju  fler  enheter  som  undersöks  desto  säkrare 

slutsatser kan man dra så länge förhållandena i övrigt är lika.  

 

Utifrån studiens syfte, inriktning och upplägg har bedömningen av urvalets storlek och 

form gjorts så att undersökningens olika kategorier som ska analyseras har delats  in  i 

mindre  urvalsgrupper.  De  kommer  vara  representanter  för  fyra  olika  kategoriska 

enheter  som  ska  undersökas.  De  fyra  kategoriska  enheterna  är  de  fyra 

utbildningsgrupperna.  Eftersom  antalet  enheter  är  relativt  stort  är  bedömningen  att 

begränsa  den  totala  urvalsstorleken  då  det  i  varje  undersökningsenhet  finns  att  tillgå 

från cirka 40 studenter och upp  inom målpopulationen.  Inriktningen har därför gjorts 

till samtliga tillgängliga respondenter inom varje enhet. Totalt skickades enkäten ut till 

562  studenter  varav  svar  erhölls  från  183  studenter,  efter  en  filtrering  kvarstod  114 

respondenter  att  behandla  i  undersökningen.  Utförligare  kring  filtrering  och  bortfall 

diskuteras i bortfallsdiskussionen, en underrubrik till inferensfel. 

3.7 Inferensfel  

Vid  inferens  dras  slutsatser  om  en  hel  population  grundat  på  resultat  av  ett  urval  av 

populationen. När en undersökning görs på ett urval av målpopulationen är det viktigt 

att  de  resultat  man  får  fram  av  urvalet  faktiskt  är  giltigt  och  kan  representera  den 

bakomliggande  populationen.  I  allmänhet  innehåller  alla  undersökningar  med  urval 

någon  form  av  inferensproblem.  Risken  för  missvisande  representation  har  man 

möjlighet att påverka i förhand men är desto svårare att bedöma i efterhand (Lekvall & 

Wahlbin 2001).  I  förarbetet  inför undersökningen har därför arbete  lagts ned på att  få 

fram mailadresser  enbart  till  de  som  ingår  i  urvalet  samt  lagt  till  frågor  som  årskurs, 

utbildningar och  lästa kurser. På så vis har en viss kontroll gjorts på de variabler som 

påverkar grupperna och dess målpopulation. 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3.7.1 Mätfel 

När man ämnar jämföra verkliga samband kan mätfel ställa till problem vilket gör att de 

statistiska beräkningarna kan bli  felaktiga.  För  att  till  så  stor del  som möjligt  undvika 

mätfel  tas de  statistiska modellerna  fram med hjälp  av datorprogram där  en  säkerhet 

ställs på hypotesprövningarna i form av konfidensintervall och signifikansnivåer. 

 
För att undvika att respondenter inte svarar på frågor eller svarar på fler svarsalternativ 

när endast ett svar är giltigt, har vi tack vare det elektroniska formuläret kunnat skapa 

vissa  frågor  som obligatoriska  att  fylla  i  samt  att  det  är  tekniskt  omöjligt  att  på  vissa 

frågor kryssa i fler alternativ än ett. Detta gör att mätinstrumentet i den mån kan anses 

väldigt giltig och säker och risken för mätfel minskar. 

 
Homogenitet 

Det  slutliga  materialet  som  skulle  ingå  i  analysen  var  95  enkäter  efter  filtrering  av 

övertäckning  och  felsvar.  Alla  respondenter  ska  gå  sitt  fjärde  eller  femte  sista 

eftergymnasiala  studieår  på  en  ekonomutbildning  för  att  nivån  ska  vara  lika  mellan 

respondenterna.  För  att  ytterligare  jämna  ut  kunskapsnivån  så  att  det  ska  vara 

jämförbart mellan utbildningarna har vi valt att skicka ut enkäten utifrån deltagarlistor 

från berörda kurser lästa inom finans och redovisning under hösten 2010.  Deltagarna i 

kurserna har varit blandat årskurs  fyra och fem och därför spelar  fördelningen mellan 

årskurserna mindre roll vad gäller homogeniteten för kunskapsnivån.  

 

Könsfördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig mellan utbildningsgrupperna. En 

jämförelse  har  utförts  mellan  data  av  könsfördelning  inom  utbildningsgrupperna  och 

totala  könsfördelningen  på  utbildningarna.  Framförallt  är  män  överrepresenterade 

bland  Industriell  finans,  vilket  också  är  fallet  på  utbildningen  generellt.  Det  gör  att 

könsfördelningen stämmer bra överens med verkligheten. 

 

Utbildningsgrupperna har varit olika stora, framförallt har utbildningsgruppen Ekonomi 

redovisning varit betydligt färre än de övriga utbildningarna. Detta är något som tagits i 

åtanke vid analyseringen av data. Den skeva fördelningen beror på att antalet studenter 

inom Ekonomi  redovisning  i  årskurs  fyra  och  fem  som  läst  redovisningskurser  under 

hösten har varit betydligt färre än de övriga grupperna. Däremot har svarsfrekvenserna 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inom  utbildningarna  varit  procentuellt  likartade  vilket  gör  att  andelarna  bortfall  per 

grupp i sig inte skiljer sig åt.  

 
Reliabilitet  

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet (Lekvall & Wahlbin 2001). En högre reliabilitet 

innebär  en minskad  påverkan  av  externt  inflytande  på  respondenten  i  form  av  hälsa, 

trötthet  eller  motivation.  Tack  vare  att  enkäten  skickades  ut  elektroniskt  kunde 

respondenten besvara frågorna när denne ville i lugn och ro. Genom denna fördel kunde 

man minska externt inflytande.  

 

För att öka reliabiliteten gavs information till respondenten om hur ungefärligt lång tid 

det skulle ta att svara på enkäten samt att det i enkäten skulle ingå en kortare artikel att 

läsa.  Genom  att  informera  om  detta  skulle  respondenten  kunna  få  en  uppfattning  om 

tidsåtgången  och  omfattningen  av  enkäten  och  inte  tröttna.  En  noggrannhet  kring 

tydlighet  i  enkäten har också gjorts  för att öka  tillförlitligheten  i  svaren och  förtydliga 

konfindentialiteten i svaren.  

 

För  att  stärka  motivationen  och  på  så  vis  reliabiliteten  hade  alla  som  deltog  i 

undersökningen chansen att vinna presentkort på flygresor.  

 

Ett ifrågasättande till reliabiliteten är att respondenter har fyllt i enkäterna tillsammans, 

eller påverkat varandras svar. Detta är något som inte gått att påverka eftersom enkäten 

distribuerats  elektroniskt.  I  det  fall  denna  typ  av  gruppåverkan  förekommit  är  det  en 

förstärkning av ett herdingbeteende som kommenteras  i  teoridelen. Eftersom enkäten 

enbart skickas ut till ekonomstuderande kan dock anses att respondenterna har lättare 

att bilda en uppfattning utan att ta hjälp för att fylla i enkäten.  

 

Det  finns  fler metoder  för  att  testa  reliabiliteten vid enkätundersökningar. Testet  som 

utfördes  i  denna  studie  var  att  en  mindre  grupp  fick  ta  del  av  enkäten  innan  den 

skickades ut för att se om det fanns någon fråga som inte var tydlig nog.  

 

Av de svaren vi fick i undersökningen visade det sig att fråga 17, som var en öppen fråga, 

fick  färre  svar.  På  fråga  17  fick  respondenterna  själva  välja  att  svara  på  hur  de 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uppfattade  att  aktiekursen  skulle  utvecklas.  Till  denna  fråga  önskades  svar  gällande 

respondentens egna  reflektioner, men det var ett  flertal  av  respondenterna som valde 

att  inte  svara  på  denna  fråga  vilket  kan  bero  på  att  de  redan  ansåg  sig  ha  svarat  på 

frågan  genom  fråga  15  och  16  där  de  skulle  spekulera  om  framtida  aktiekurs  i 

förhållande till ett givet pris. Fråga 17 skulle ha  förtydligats ytterligare  för att vara  till 

större användbarhet.  

 

Vad  som kan  påverka  reliabiliteten  negativt  är  om  studenterna  inte  varit  ärliga  i  sina 

svar, eller om fel uppstått vid  inmatning och bearbetning av materialet. Detta  försökte 

undvikas  genom  att  spara  alla  gamla  dokument  för  att  kunna  återgå  och  kontrollera 

uppgifter. 

 
Validitet  

Validitet är ett mått på giltigheten i undersökningen (Lekvall & Wahlbin 2001). Genom 

att  först  utföra  undersökningen  på  en  testgrupp  bestående  av  ett  mindre  urval  från 

målpopulationen på tio personer, kunde direkt synpunkter på frågor och utformning av 

enkäten direkt ses över och bearbetas. Validiteten ökade tack vare återkopplingen från 

respondenterna  i  testgruppen och upptäckten av missuppfattningar genom att studera 

deras  svar  och  analyser.  Vid  fråga  15,  om  det  framtida  aktiepriset  gentemot  dagens 

aktiepris, upplevdes respondenterna ha svårast att svara. Validiteten förstärktes därför 

av  den  efterföljande  frågan,  fråga  16,  om  det  framtida  aktiepriset  gentemot  det 

prognostiserade  priset  som  på  så  vis  hade  en  delfunktion  som  kontrollfråga.  Hade 

respondenten exempelvis svarat att det framtida aktiepriset skulle vara lägre än dagens 

aktiepris  på  11,7  euro men  samtidigt  högre  än  det  prognostiserade  aktiepriset  på  15 

euro,  kunde  respondentens  svar  snabbt  räknas  som  bortfall  då  detta  utfall  inte  är 

möjligt. Genom dessa två frågor kunde därför validiteten gällande respondentens tro om 

aktiepris stärkas. Och att enkäten mäter det den faktiskt ska mäta. 

 

För  att  inte  påverka  respondenternas  svar,  valdes  att  inte  gå  ut  med  vad  syftet  med 

frågorna var. Detta  för att undvika att  respondenterna skulle  forma om sina svar eller 

ändra redan tidigare ifyllda svar och på så sätt få en minskad validitet i undersökningen. 

För att kontrollera att  studien mäter det den ska mäta,  samt att  frågorna  i  enkäten är 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relevanta  för att besvara huvudsyftet har  tyngd  lagts på att  förstå begrepp och teorier 

inom studiens område för att kunna överföra detta till en operativ undersökning. 

 

Den öppna frågan där respondenten själv fick skriva vad den trodde om aktiepriset om 

ett år, hade en väldigt låg svarsfrekvens. Valet gjordes att redovisa en sammanställning i 

empirin  eftersom  det  var  intressanta  synpunkter,  men  att  inte  gå  vidare  med  att 

analysera  svaren  eftersom  analysen  ska  svara  för  den  generella  uppfattningen  för 

utbildningsgruppen.  Svarsfrekvensen  ansågs  inte  vara  tillräckligt  hög  för  att  vara 

representativ. Vad  respondenten  tror om aktiepriset  kan  fortfarande analyseras  av de 

andra två frågorna som också behandlar det framtida aktiepriset, därför anses detta inte 

påverka validiteten. 

 

3.7.2 Urvalsfel 

Ett inferensfel som kan uppstå i en undersökning är att urvalet inte är representativt för 

målpopulationen. Urvalets storlek i  förhållande till målpopulationen har stor betydelse 

för  risken  att  urvalet  ska  avvika  från  målpopulationen.  Förutom  storleken  är  även 

tillvägagångssättet  att  utföra  urvalet  av  relevans  för  resultatets  riktighet  (Lekvall  & 

Wahlbin 2001). 

 

3.7.3 Ramfel 

För att undvika övertäckning och undertäckning har den elektroniska enkäten skickats 

direkt  till  de  svenska  studenter  som  läste  de  berörda  kurserna  under  hösten  2010 

utifrån deltagarlistor i kurserna, vilket innebär att det direkt gick att skicka enkäten till 

studiens. För att undvika en övertäckning av svar från studenter i efterhand har frågan 

gällande  vilken  utbildning  och  inriktning  de  läst  lagts  till.  Utifrån  dessa  frågor  har 

kontroll kunnat göras på att endast de som uppfyller kraven om utbildning, årskurs och 

antal  lästa kurser uppfylls. Undertäckningen består av de svenska studenter som läser 

de  utbildningslinjer  som  studien  är  intresserad  av  att  undersöka men  som  inte  finns 

med i de deltagarlistor vi har använt eller inte läste någon av inriktningskurserna under 

hösten 2010.  

 

Bland  de  franska  studenterna  är  systemet  annorlunda  då  ingen  sådan  deltagarlista 

fanns.  Istället  var  det  mest  effektiva  och  lönsamma  tillvägagångssättet  att  skicka  ut 



 
 

51 
 

enkäten till samtliga studenter i de berörda årskurserna på ISC Paris och sedan sortera 

ut  de  studenter  som  uppfyllde  kraven  av  antalet  kursämnen  för  att  delta  i 

undersökningen. Det  innebar att vi  fick en övertäckning av  franska studenter som fick 

tas bort. 

 

3.7.4 Bortfallsdiskussion 

Vid  en  undersökning  görs  i  allmänhet  inte  en  undersökning  på  hela  populationen  av 

praktiska skäl som kan vara ekonomi, tid och tillgänglighet. Därför är det vanligt att göra 

ett  urval  av  målpopulationen.  Trots  urvalet  lyckas  man  inte  alltid  nå  ut  till  alla.  De 

studenter i urvalet som inte svarar räknas som. För att undvika den typ av bortfall där 

svaren är ofullständiga på grund av otydligt ställda frågor och missuppfattningar, även 

kallad inomformulärsbortfall, har en kvalitetsförsäkran gjorts på enkäten genom att låta 

en  testgrupp  svara  på  undersökningen  innan  den  skickades  ut  till  urvalsgruppen. 

Påminnelser  om  svar  har  även  skickats  ut  till  respondenter  som  ingår  i 

surveyundersökningen för att minimera bortfallet. 

 
Det som bedöms som bortfall i studien är ofullständiga svar på de öppna frågorna som 

inte var obligatoriskt att svara på för att kunna gå vidare i den elektroniska enkäten. Ett 

annat bortfall var de respondenter som svarade att de trodde att priset skulle bli  lägre 

än 11,7 euro på fråga 15 och högre än 15 euro på fråga 16 vilket är ett omöjligt utfall. 

Fråga 16 fungerade i detta fall som en kontrollfråga och de respondenter som givit dessa 

svar fick tas bort från undersökningen. 

 

Ytterligare  en  typ  av  bortfall  var  de  som  mottog  den  elektroniska  enkäten  men  inte 

svarade.    Som nämndes  i  övertäckningen  skickades  enkäten ut  till  flera  studenter  och 

sedan  sorterades  svar  bort  från  respondenter  inom  Industri  finans  som  inte  läst 

finansinriktning och Franska finans som inte hade läst tillräckligt många kursämnen för 

att  uppfylla  det  krav  vi  satte  för  att  vara  intressant  som  finansinriktning.  Ett  bortval 

gjordes  av  Franska  studenter  som  inte  läste  sitt  fjärde  eller  femte  eftergymnasiala 

ekonomiska  utbildningsår.  Inom  Ekonomi  finans  utgicks  från  den  deltagarlista  från 

finanskurser  som  lästs  av  årskurs  fyra  och  fem  på  Internationella 

civilekonomprogrammet  och  Civilekonomprogrammet  vid  Linköpings  Universitet 

hösten 2010, vilket var 86 studenter varpå svar erhölls från 48 studenter. 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Inom  Ekonomi  redovisning  utgicks  det  från  den  deltagarlista  från  redovisningskurser 

som  lästs  av  årskurs  fyra  och  fem  på  Internationella  civilekonomprogrammet  och 

Civilekonomprogrammet  vid  Linköpings  Universitet  under  hösten  2010,  vilket  var  37 

studenter, varpå svar erhölls från tio studenter. Inom Industriell finans utgicks det från 

den deltagarlista från finanskurser som lästs av årskurs fyra och fem på Internationella 

industriella  ekonomprogrammet  och  Industriella  ekonomprogrammet  vid  Linköpings 

Universitet  under  hösten  2010,  vilket  var  106  studenter,  varpå  svar  erhölls  från  37 

studenter.  Här  gjordes  en  filtrering  där  studenter  som  inte  fyllt  i  att  de  läser  någon 

annan inriktning än finans valdes bort, därefter kvarstod giltiga svar från 23 studenter. 

Inom Franska finans utgicks det från de studenter som läser vid handelshögskolan ISC 

Paris  och  en  befintlig  lista  av  studenter  i  årskurs  två  och  tre  (motsvarande  svenska 

årskurs  fyra  och  fem)  som  läst  kurser  inom  finans  och  redovisning,  vilket  var  333 

studenter, varpå svar erhölls från 88 studenter. Här gjordes en filtrering där studenter 

som läst färre än tre kursämnen inom finans valdes bort, en stor del av respondenterna 

visade  sig  även  läsa  sin  första  årskurs  på  programmet  varpå  även  dessa  valdes  bort. 

Efter  filtreringen  kvarstod  giltiga  svar  från  33  studenter.  En  högre  svarsfrekvens  på 

studien hade varit önskvärd, en förhållandevis  låg svarsfrekvens  i studien kan bero på 

språksvårigheter, tidsbrist, att mailadresser är inaktiva. 

 

3.8 Genomförbarhet 

Ett eventuellt problem som kan inträffa är att skillnader ej kan påvisas mellan studenter 

eller  att  aktierekommendationens  påverkan  på  studenten  inte  kan  härledas  till  de 

faktorer  som  valts  ut  som  centralt  intresse  för  undersökningen.  Vid  en 

enkätundersökning  finns  alltid  en  risk  för  bortfall  vilket  kan minska undersökningens 

validitet. 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4.  EMPIRI 
 

I detta kapitel redogörs för resultatet av enkätsvaren, korrelationer samt regressioner på 

detta. Kapitlet är uppbyggt efter de variabler som varit centrala i undersökningen. Data är 

redovisad i beskrivande statistik. De variabler som vi i studien valt att undersöka är kön, 

utbildning, teoretiska kunskaper, finansiellt intresse, övertro, tron på den effektiva 

marknadshypotesen, riskbenägenhet, justering av aktiepriset, kultur samt information för 

analys.  

4.1 Beskrivning och analys av data 

Det bearbetade datamaterialet består av observationer från 114 respondenter indelat i 

fyra huvudgrupper beroende på utbildning.  För  varje  respondent  finns  variabler  vilka 

motsvarar  de  frågor  som  ställdes  i  enkätundersökningen.  Redovisning  av  enkätsvar 

samt beskrivande statistik återfinns i Bilaga 1. 

4.2 Kön 

Majoriteten  av  respondenterna var män.  Fördelningen var 65,8 procent män och 34,2 

procent  kvinnor.  Det  var  framförallt  inom  Ekonomi  finans  som  könsfördelningen  var 

jämnast med  48,7  procent  kvinnor.  Av  utbildningsgrupperna  var  det  inom  Industriell 

finans  som  fördelningen hade den  största  andelen män och där  endast 2,6 procent  av 

gruppen  bestod  av  kvinnor.  När  repondenterna  jämförs med  urvalet  inom  Industriell 

finans så är majoriteten män. Det betyder att gruppen av respondenter som helhet blir 

representativ (Se bilaga 1). 

4.3 Ålder 

Respondenterna var inom åldersintervallen 20 till 29 år varav majoriteten, 68,2 procent, 

var inom åldersintervallen 23 till 25 år (Se bilaga 1). Genomsnittsåldern var 23,7 år med 

en  standardavvikelse  på  1,591.  Diagrammet  nedan  visar  genomsnittsåldern  per 

utbildning  där  den  franska  utbildningen  har  en  lägre  snittålder  än  de  svenska 

utbildningarna. 

 



 
 

54 
 

 
Figur 2. Diagrammet visar genomsnittsåldern inom respektive utildningsgrupp. 

4.4 Utbildning 

Utifrån  respondenternas  svar  om  utbildning  kunde  de  kategoriseras  in  i  fyra 

huvudgrupper. Av de 114 respondenterna gick 48 stycken Ekonomi finans,  tio stycken 

gick  Ekonomi  redovisning,  33  stycken  gick  Franska  finans  och  23  stycken  gick 

Industriell finans. 

 

 
Figur 3. Diagrammet visar antalet respondenter inom varje utbildningsgrupp. 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Nedan presenteras resultaten av de korrelationer som utfördes med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient  för  att  se  vilka  samband  som  fanns mellan  utbildningarna. Det 

framgår  av  resultaten  att  de  utbildningsgrupperna med  starkast  negativt  samband  är 

Ekonomi  finans  och  Franska  finans.  De  utbildningsgrupper  som  har  svagast  negativt 

samband är Ekonomi finans och Ekonomi redovisning.  

 

Mellan  Ekonomi  redovisning  och  Industriell  finans  samt mellan  Ekonomi  redovisning 

och Franska finans framkom inga signifikanta samband.  

 

Mellan  Ekonomi  finans  och  Ekonomi  Redovisning  förekommer  ett  svagt  negativt 

samband.  Ett  något  starkare  negativt  samband  hittades  mellan  Ekonomi  finans  och 

Industriell finans. Det starkaste negativa sambandet som framkom från korrelationerna 

fanns mellan  Ekonomi  finans  och  Franska  finans.  De  negativa  sambanden  innebär  att 

utbildningarna  skiljer  sig  från  varandra  och  utifrån  dessa  resultat  kan  vi  se  att  de 

utbildningarna som skiljer sig mest från varandra är Ekonomi finans och Franska finans.  

 

Ett medelstarkt negativt  samband hittades  även mellan  Industriell  finans och Franska 

finans. (Se bilaga 2) 

 

Vilka variabler påverkar utbildningen? 

Ekonomi finans  

Tabellen nedan visar vilka faktorer som har ett signifikant samband med en student som 

läser Ekonomi finans. Vi kan se att en student som läser Ekonomi finans antagligen har 

läst många  finansiella  kurser.  Han  eller  hon  har  även  ett  stort  finansiellt  intresse  vid 

sidan  av  studierna,  det  är  således  stor  sannolikhet  att  studenten  regelbundet  läser 

finansiella tidskrifter, har placerat pengar i fonder eller har en egen aktieportfölj. Andra 

regressioner visar specifikt att det  finns ett starkt positivt samband mellan att studera 

Ekonomi finans och innehav av en aktiportfölj (Se bilaga 3). En students tro på EMH är 

också en faktor som påverkar Ekonomi finans. Detta samband är negativt vilket innebär 

att det är stor sannolikhet att en person som läser Ekonomi finans tror på EMH. 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Model 61: Logit, using observations 1-114 

Dependent variable: Ekonomi finans 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z Slope* 
const -3.77908 0.733733 -5.1505  
Finansiella ämnen  0.547608 0.1354 4.0444 0.130182 
Finansiellt intresse 0.757491 0.218045 3.4740 0.180077 
EMH -0.585735 0.258189 -2.2686 -0.139246 

 
Mean dependent 
var  0.421053  S.D. dependent 

var  0.237728 

McFadden R-
squared  0.290054  Adjusted R-

squared  0.238502 

Log-likelihood -55.08596  Akaike criterion  118.1719 
Schwarz criterion  129.1167  Hannan-Quinn  122.6138 
 

*Evaluated at the mean 
Number of cases 'correctly predicted' = 83 (72.8%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0.238 
Likelihood ratio test: Chi-square(3) = 45.0116 [0.0000] 

 
Figur 4. Regression där Ekonomi finans är den beroende variabeln och finansiella ämnen, 

finansiellt intresse och EMH är oberoende variabler. 
 
Ekonomi redovisning 
Tabellen nedan visar vilka faktorer som har ett signifikant samband med studenter som 

läser Ekonomi redovisning. De faktorer som har ett signifikant samband med Ekonomi 

redovisning  är  studentens  finansiella  teoretiska  kunskap,  huruvida  studenten  tror  på 

EMH  eller  inte,  vilken  tro  på  det  framtida  prognostiserade  aktiepriset  studenten  har 

samt om den studenten har  läst den finansiella kursen Valuation eller  inte. Sambandet 

mellan  den  finansiella  teoretiska  kunskapen  och  en  student  som  läser  Ekonomi 

redovisning  är  negativt  vilket  innebär  att  sannolikheten  är  stor  att  en  student  från 

Ekonomi  redovisning har en  relativt  smal  finansiell  teoretisk kunskap. Ur  tabellen går 

även  att  utläsa  att  sambandet mellan  studenter  från Ekonomi  redovisning  och  kursen 

Valuation är positivt, vilket  innebär att en student  från Ekonomi redovisning troligtvis 

har läst kursen Valuation. Studentens tro på EMH är också en faktor som visade sig vara 

signifikant  för  studenter  från  Ekonomi  redovisning.  Det  sambandet  är  positivt  vilket 

innebär att en student från Ekonomi redovisning tror sannolikt inte på EMH. Ur tabellen 

kan vi även se att det föreligger ett signifikant, positivt samband mellan studenter från 

Ekonomi redovisning och en tro på ett högt framtida aktiepris. Sannolikheten är således 

stor  att  en  student  från Ekonomi  redovisning kommer att  justera upp aktiepriset mer 

relativt de andra utbildningarna. 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Model 121: Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: Ekonomi redovisning 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z Slope* 

const 0.766647 2.16364 0.3543  
Finansiella ämnen -2.07963 0.562869 -3.6947 -0.00646319 
Självsäkerhet 0.192283 0.503501 0.3819 0.000597589 
EMH 1.26464 0.632079 2.0008 0.00393032 
Aktiepristro 0.00358947 0.00177681 2.0202 1.11555e-05 
Valuation 6.71894 1.70221 3.9472 0.0531029 
Finansiellt intresse -0.605238 0.557791 -1.0851 -0.00188099 

 
Mean dependent 
var  0.087719  S.D. dependent 

var  0.003108 

McFadden R-
squared  0.591270  Adjusted R-

squared  0.355171 

Log-likelihood -13.84946  Akaike criterion  43.69892 
Schwarz criterion  65.58851  Hannan-Quinn  52.58268 
 

*Evaluated at the mean 
Number of cases 'correctly predicted' = 109 (95.6%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0.003 
Likelihood ratio test: Chi-square(7) = 40.0693 [0.0000] 

 
Figur 5. Regression där Ekonomi redovisning är den beroende variabeln och finansiella 
ämnen, självsäkerhet, EMH, aktiepristro, valuation och finansiellt intresse är oberoende 

variabler. 
 
Industriell finans 
Utifrån regressionerna kunde vi endast hitta ett samband som var signifikant och det var 

mellan  Industriell  finans  och  faktorn  riskbenägenhet.  Sambandet  är  positivt  vilket 

innebär  att  en  student  som  läser  Industriell  finans  troligtvis  är  relativt  riskbenägen  i 

förhållande  till  studenter  från de övriga utbildningarna. Ett  till  samband hittades,  som 

nästan  är  signifikant  och  det  är  mellan  Industriell  finans  och  studentens  finansiella 

intresse.  Det  sambandet  är  också  positivt  vilket  innebär  att  en  student  som  läser 

Industriell  finans  troligtvis  har  ett  någorlunda  stort  finansiellt  intresse  vid  sidan  av 

studierna.  I  regressionen  kan  vi  även  se  en  indikation  på  att  studenter  från  Ekonomi 

finans  efterfrågar  beräkningsgrundande  information  i  artikelns  köprekommendation. 

Detta samband har dock ingen signifikans men det går att se att sambandet är positivt 

(Se bilaga 4). 

 
Franska finans 
Det föreligger tre stycken signifikanta samband mellan de faktorer vi har undersökt och 

franska  finansstudenter.  Dessa  samband  är  alla  negativa  och  de  finns mellan  Franska 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finans och de tre faktorerna riskbenägenhet, finansiellt intresse samt antalet finansiella 

kursämnen. Det negativa sambandet mellan Franska finans och riskbenägenhet innebär 

att  en  fransk  finansstudent  troligtvis är mindre  riskbenägen relativt  studenter  från de 

andra  utbildningarna.  De  andra  två  negativa  sambanden  innebär  att  en  fransk 

finansstudent troligen har ett lågt finansiellt intresse vid sidan av studierna samt att den 

studenten troligtvis har en relativt smal finansiell teoretisk kunskap (Se bilaga 5). 

 
 
Årskurs 

Av alla respondenterna som svarade gick majoriteten i årskurs fyra. Granskar man hur 

det  såg  ut  inom  utbildningsgrupperna  hade  Franska  finans  och  Industriell  finans  en 

större svarsfrekvens från årskurs fem än vad de andra utbildningarna hade. 

 
Figur 6. Diagrammet visar fördelningen av studenter inom årskurs fyra respektive årskurs 

fem för respektive utbildningsgrupp. 
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4.5 Finansiella Teoretiska kunskaper 

Mark the courses you have studied 

 
 

Figur 7. Diagrammet visar vilka av de finansiella kurserna som lästs inom respektive 

utildningsgrupp och hur många studenter som läst dem. Från vänster till höger på Xaxeln 

redovisas kurserna 1. Corporate Finance, 2. Portfolio Management, 3. Valuation, 4. 

Financial Markets, 5. Risk Management/Derivatives, 6. International Finance, 7. 

Banking/Financial Intermediaries, 8. Econometrics, 9. Statistics (intermediate or higher 

course) och 10. Other intermediate or advanced finance courses. 

 

De  finansiella  kursämnen  som  studenten  läst  skulle  ge  en  bild  av  dennes  finansiella 

teoretiska bredd. I genomsnitt hade respondenterna läst mellan fyra och fem stycken av 

de  föreslagna  finansiella  kursämnena  och  de  två  kurserna  som  störst  andelar  av 

respondenterna  hade  läst  var  Corporate  finance  och  Financial  markets.  En  betydligt 

lägre andel av respondenter hade  läst ytterligare finansiella kursämnen än de som var 

förslagna  i  enkäten.  Enbart  inom  utbildningsgrupperna  Franska  finans  och  Ekonomi 

finans svarade respondenterna att de hade läst Econometrics. Inom Ekonomi finans var 

det  kurserna  Corporate  finance,  Risk management  och  Portfolio management  som  de 

flesta respondenter hade läst. Inom Ekonomi redovisning var de finansiella kursämnena 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med  högst  frekvens  Valuation  och  Corporate  finance.  Inom  Industriell  finans  hade 

samtliga läst Corporate finance och merparten läst Financial markets och Statistics. Inga 

kurser  inom  Banking/Financial  intermediairies  eller  Econometrics  hade  lästs  av 

respondenterna  på  Industriell  finans.  Inom  Franska  finans  hade  de  respondenterna 

flesta läst Corporate finance och över hälften hade läst Statistics (Se bilaga 1). 

 

Tabellen  nedan  visar  att  Ekonomi  finans  har  den  bredaste  finansiella  teoretiska 

kunskapen då de i snitt  läst cirka sex stycken av de föreslagna finansiella kursämnena. 

Smalast  finansiell  teoretisk  kunskap  i  förhållande  till  de  andra  utbildningsgrupperna 

visade sig Ekonomi redovisning ha. De har i snitt läst cirka fyra stycken av de föreslagna 

finansiella  kursämnena.  Inom utbildningsgruppen  Franska  finans  har  genomsnittet  av 

respondenterna läst fem stycken av de föreslagna finansiella kursämnena, detta är dock 

ett missvisande värde då det är ett fåtal studenter som läst betydligt fler kurser och drar 

upp  snittet.  När  ett  medianvärde  beräknas  fås  istället  ett  mer  korrekt  värde  då 

majoriteten läst tre kurser. När medianvärdet beräknas på de andra tre utbildningarna 

visar det värde som bättre stämmer överens med medelvärdet för den utbildningen. 

 
Antal lästa finansiella kursämnen per utbildning 

Utbildning 
Medelvärdet av 
antal lästa 

finansiella ämnen 

Median av antal lästa 
finansiella ämnen 

Standardavvikelse 

Ekonomi finans  6,0  6,5  2,005 
Ekonomi redovisning  2,8  2,5  1,317 
Franska finans  4,0  3,0  1,447 
Indutriell finans  4,6  5,0  1,699 
Total  4,9  5,0  2,031 

 
Figur 8. Tabellen visar medelvärde, median och standardavvikelse för antalet finansiella 

kursämnen för respektive utbildning.  
 

4.6 Finansiellt intresse 

Med  finansiellt  intresse mäts  studentens  kännedom om  finans  som han  eller  hon  kan 

tänkas få bortsett från de kunskaper som utbildningen bidrar med.  

 

Utifrån  nedanstående  frågor  har  vi  summerat  respondenternas  kunskaper,  erfarenhet 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och intresse för finans som anskaffats vid sidan av utbildningen. Kategorierna benämns 

som  olika  nivåer  av  finansiellt  intresse  där  första  nivån  innebär  ett  lågt  intresse  där 

studenten  inte  regelbundet  läser  finansiell media  eller  har  vare  sig  aktieportfölj  eller 

sparar  i  fonder.  Ju  fler  av  dessa  krav  som  uppfylls  desto  högre  upp  på  nivåskalan  av 

finansintresse  hamnar  respondenten.  Diagrammet  nedan  visar  respondenternas 

svarsfrekvens i procent på varje nivå av finansiellt intresse per utbildning. 

 

Figur 9. Diagrammet visar det finansiella intresset inom utbildningsgrupperna 

 
Från  diagrammet  kan  utläsas  att  den  största  andelen  studenter  som  läser  Ekonomi 

finans har ett högt intresse av finans. Inom Ekonomi redovisning och Industriell finans 

visade sig den största andelen ha ett medelhögt  intresse.  Inom Franska  finans var det 

finansiella  intressen  betydligt  lägre  mot  de  andra  utbildningarna.  Totalt  sett  har 

respondenterna ett medelhögt till högt  intresse eller kännedom för finans vid sidan av 

sin utbildning. 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Figur 10. Tabellen visar hur stor andel av studenterna inom respektive utbildningsgrupp 

som regelbundet läser finansiella tidskrifter, har fonder och har aktier. 
 

 

Do you frequently read financial papers? 

Majoriteten av studenterna läser finansiell media regelbundet. Totalt 83 stycken svarade 

att  de  regelbundet  läser  finansiella  tidsskrifter.  Detta  motsvarar  72,81  procent  av  de 

som  deltog  i  undersökningen.  De  största  grupperna  som  angett  att  de  läser  finansiell 

media  regelbundet  är  Ekonomi  finans  och  Industriell  finans.  Franska  finans  har  lägst 

frekvens av respondenter som svarat ja på frågan. 60,2 procent av de som regelbundet 

läser tidsskrifter sparar även i fonder, och 54,2 procent av läsarna som har aktieportfölj. 

 

Do you save in mutual funds? 

60 stycken svarade att de sparar i fonder, vilket är cirka hälften av alla respondenter. Av 

de  fyra utbildningarna är det Ekonomi  finans, med 72,92 procent som har den största 

andelen  av  respondenter  som  har  placerat  pengar  i  fonder.  Lägst  andel  har  Franska 

finans med  18,18  procent.  Inom både  Industriell  finans  och  Ekonomi  redovisning  har 

över hälften av respondenterna uppgett sig ha fonder. 

 

Do you own a stock portfolio? 

48 stycken svarade att de har en egen aktieportfölj, vilket är  lite mindre än hälften av 

alla respondenter. Av de som läser Ekonomi finans uppgav 58,33 procent att de har en 

aktieportfölj.  Industriell  finans  är  den  grupp  som  har  störst  andel  respondenter med 

aktieportfölj med 60,87 procent. En tredjedel av Ekonomi redovisning uppger att de har 

aktieportfölj och lägst andel har Franska finans med 9,09 procent. 

 

Studenter inom utbildningsgrupperna som regelbundet läser finansiella 

tidskrifter 

Utbildning  Finansiella tidskrifter  Fonder  Aktieportfölj 

Ekonomi finans  83,33 %  72,92 %  58,33 % 
Ekonomi redovisning  70,00 %  60,00 %  30,00 % 
Industriell finans  82,61 %  56,52 %  60,87 % 
Franska finans  51,52 %  18,18 %  9,09 % 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Det  var  intressant  att  ta  reda på huruvida  en person  som har  en  aktieportfölj  tror  på 

EMH eller inte samt om den personen är mer riskbenägen. Genom regressioner kunde vi 

se att det fanns ett positivt samband mellan en student som har en aktieportfölj och är 

riskbenägen. Om  studenten  är mer  riskbenägen ökar  sannolikheten  att  den  studenten 

har en aktieportfölj. Det fanns inget samband mellan en student som har en aktieportfölj 

och huruvida den studenten tror på EMH eller inte. (Se bilaga 6) 

4.7 Självsäkerhet 

Självsäkerhet innebär att studenten har en övertro på sina förmågor. 

 
How would you describe your grades in school compared to your classmates?  

Denna fråga gav svar på respondenternas självsäkerhet i form av vad de ansåg om sina 

betyg gentemot andra. Majoriteten av de som svarade uppgav att de upplever sina betyg 

liknande  andras,  56,14  procent  hade  svarat  detta.  7,02  procent  av  respondenterna 

beskrev sina betyg som lägre än andras och 36,84 procent uppgav sig ha högre betyg än 

andra. I diagrammet nedan kan man utläsa att andelarna som tror sig ha högre betyg är 

större  än  de  andelar  som  tror  sig  ha  lägre  betyg  vilket  visar  på  en  självsäkerhet  hos 

respondenterna. 

 

Om ingen självsäkerhet skulle förekomma, skulle utfallet vara att det är lika många som 

angett  sig  ha  lägre  betyg  som  angett  sig  ha  högre  betyg  i  undersökningen.  Genom  att 

ställa de som svarat att de har lägre betyg och de som svarat högre betyg mot varandra i 

varje  utbildningsgrupp  visar  det  sig  att  det  förekommer  självsäkerhet  i  varje 

utbildningsgrupp.  Franska  finans  visar  sig  vara  den  utbildningsgrupp  med  högst 

självsäkerhet.  Industriell  finans  och  Ekonomi  redovisning  är  på  samma  nivå  medan 

Ekonomi finans visar sig, relativt de andra utbildningarna, ha den lägsta självsäkerheten. 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Figur 11. Diagrammet visar vad studenter anser om sina betyg i förhållande till andra 

studenter. 

4.8 Effektiva marknadshypotesen 

Mätningen  av  tron  på  den  effektiva  marknadshypotesen  mäts  genom  huruvida 

studenten  tror att det  är möjligt  att konstant generera en högre avkastning genom en 

aktiv investeringsstrategi. Blir svaret ja på denna fråga blir tolkningen att studenten inte 

tror på EMH. 

Do you believe it is possible to constantly generate a higher yield by using an 

active investment strategy? 

Inom  Ekonomi  finans  svarade  56,25  procent  att  man  inte  konstant  kan  generera  en 

högre avkastning genom aktiv  investeringsstrategi,  vilket  indikerar en  tro på EMH. 50 

procent  av  Ekonomi  redovisning  svarade  att  man  konstant  kan  generera  en  högre 

avkastning  vilket  visar  att  de  inte  tror  på  EMH  då  endast  20  procent  i 

utbildningsgruppen svarade nej på frågan. Inom Industriell finans var svaren fördelade 

34,78 procent på att man inte kunde generera en högre avkastning och 51,52 procent att 

man konstant kan generera en högre avkastning genom en aktiv investeringsstrategi. Av 

respondenterna  inom  Franska  finans  svarade  majoriteten  att  man  konstant  kan 

generera en högre avkastning och en  tredjedel svarade nej. Av alla respondenter hade 

Ekonomi  redovisning  högst  frekvens  av  ingen  åsikt  med  30  procent,  och  den 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utbildningsgrupp  med  den  minsta  andelen  som  inte  hade  någon  åsikt  var  Ekonomi 

finans, 6,25 procent.  

 
Figur 12. Diagrammet visar studenternas tro om den effektiva marknadshypotesen. 

 
Regressioner har visat vad som påverkar om en student tror på EMH eller inte. Den enda 

utbildning  som  har  ett  signifikant  negativt  samband med  huruvida  studenten  tror  på 

EMH eller inte är Ekonomi finans. Detta innebär att om en student läser Ekonomi finans 

ökar sannolikheten att den studenten tror på EMH. Mellan studentens tro på EMH och 

resterande utbildningar är  inte sambanden signifikanta men det går ändå att se att de 

samband  som  föreligger  är  positiva  vilket  indikerar  att  studenter  från  Ekonomi 

redovisning, Industriell finans samt från Franska finans inte tror på EMH. 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Model 59: Ordered Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: EMH 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z p-value  

Ekonomi finans -0.826275 0.378443 -2.1834 0.02901 ** 
 

Mean dependent 
var  1.043860  S.D. dependent 

var  0.944386 

Log-likelihood -107.8199  Akaike criterion  221.6397 
Schwarz criterion  229.8483  Hannan-Quinn  224.9711 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 62 (54.4%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 7.72247 [0.0055] 

 
Figur 13. Regression där EMH är den beroende variabeln och Ekonomi finans är oberoende 

variabler. 
 

Model 62: Ordered Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: EMH 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z p-value  

Franska Finans 0.765101 0.440111 1.7384 0.08214 * 
Industriell finans 0.86333 0.520737 1.6579 0.09734 * 
Ekonomi redovisning 0.936015 0.55767 1.6784 0.09326 * 

 
Mean dependent 
var  1.043860  S.D. dependent 

var  0.944386 

Log-likelihood -107.7803  Akaike criterion  225.5606 
Schwarz criterion  239.2416  Hannan-Quinn  231.1129 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 62 (54.4%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(3) = 7.80159 [0.0503] 

 
Figur 14. Regression där EMH är den beroende variabeln och Franska finans, Industriell 

finans och Ekonomi redovisning är oberoende variabler. 
 
En av de undersökta variablerna som påverkar om studenten tror på EMH eller inte är 

huruvida studenten är kvinna eller man. Om studenten är kvinna ökar sannolikheten att 

hon  tror  på  EMH.  Kvinnor  tenderar  således  att  tro  på  EMH  mer  än  män.  Även  att 

studenten har läst den finansiella kursen Portfolio management visar sig ha ett samband 

med att den studenten tror på EMH. (Se bilaga 7) 

4.9 Riskbenägenhet 

Väljer  studenten  att  ta  en  högre  risk  visar  det  på  en  starkare  riskbenägenhet.  Om 

studenten i relation till andra studenter väljer en lägre risk är den mer riskaversiv. 

The ”Flip a coin”‐game 

När vi räknade ut de olika risknivåerna som fanns för att mäta svaren visade resultatet 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att  medelvärdet  för  respondenternas  riskbenägenhet  var  strax  under  nivå  två  på  en 

nivåskala  mellan  ett  till  fyra,  där  nivå  1  motsvarade  den  lägsta  risknivån. 

Standardavvikelsen på detta värde var 1,022. 

 

  The  amount  you’ll  get  if  you  don’t  play  is  EUR  100.  What  do  you  do? 

Av det totala antalet respondenter valde 16 stycken att inte spela alls, vilket innebär att 

de väljer att få det fasta beloppet på 100 euro istället för chansen att få 10 000 euro. De 

väljer  således  att  inte  ta  någon  risk.  De  resterande  85,96  procent  valde  att  spela  på 

denna nivå. 

 The amount you’ll get if you don’t play is EUR 1000. What do you do? 

Här  valde  68,42  procent  av  respondenterna  i  undersökningen  att  fortsätta  spela. 

  The  amount  you’ll  get  if  you  don’t  play  is  EUR  5000.  What  do  you  do? 

På denna nivå fortsatte 16,67 procent att spela.  

‐  The  amount  you’ll  get  if  you  don’t  play  is  EUR  7500.  What  do  you  do? 

Denna nivå  innebar det högsta  risktagande och 6,14 procent av  respondenterna valde 

att spela på denna nivå. De resterande 93,86 procent  i undersökningen avstod från att 

spela. 

 

Inom Ekonomi finans valde mer än hälften att spela med ett medelhögt risktagande och 

20,83 procent valde att spela med lågt risktagande. 10,42 procent valde att inte ta någon 

risk alls och 8,33 procent spelade på sista nivån vilket ger ett högt risktagande. 

 

Inom  Ekonomi  redovisning  valde  alla  att  spela  varav  hälften  valde  att  spela  med 

medellågt risktagande och 20 procent med medelhögt risktagande. 

 

Inom  Industriell  finans  spelade  65,22  procent  med  medellågt  risktagande  och  17,39 

procent med medelhögt risktagande.  

 

Inom Franska finans spelade 39,39 procent med medellågt risktagande och en tredjedel 

valde helt att avstå från att spela. 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Figur 15. Diagrammet visar studenternas riskbenägenhet. 

 
Görs  en  summering  av  de  utbildningsgrupper  som  valde  att  spela  på  de  två  högsta 

nivåerna  hade Ekonomi  redovisning  högst  frekvens  av  risktagare  på  dessa  nivåer  tätt 

följd av Industriell finans. Ekonomi finans hade en betydligt lägre frekvens och Franska 

finans hade lägst risktagande. Dessa placeringar av risktagande stämmer även överens 

med  de  utbildningsgrupper  där  några  respondenter  valde  att  inte  ta  någon  risk  alls. 

Franska  finans var den utbildningsgrupp där  flest  antal  respondenter valde att  inte  ta 

någon risk. Efter det kommer Ekonomi  finans med något  färre personer som valde att 

inte ta någon risk följt av Industriell Finans. Sist hamnar Ekonomi redovisning som den 

utbildningsgrupp där alla respondenter valde att spela. 

 
Genom regressioner kan vi se om någon av utbildningarna har specifika riskegenskaper. 

Två samband hittades. Mellan Franska finans och riskbenägenhet föreligger ett negativt 

samband  vilket  innebär  att  en  fransk  finansstudent  sannolikt  är  mindre  riskbenägen 

relativt  övriga  utbildningar.  Det  finns  även  samband  mellan  Industriell  finans  och 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riskbenägenhet. Detta samband är positivt vilket innebär att en student från Industriell 

finans troligtvis är mer riskbenägen.  (Se bilaga 8) 

 
Genom regressionen nedan kan vi även se att det föreligger ett positivt samband mellan 

en  students  riskbenägenhet  och  densammes  tro  om  det  framtida  aktiepriset.  Om  en 

student  har  justerat  upp  det  prognostiserade  aktiepriset  är  den  studenten  troligtvis 

även  relativt  riskbenägen.  Det  finns  även  ett  signifikant  samband  mellan  studentens 

riskbenägenhet  och  om  den  studenten  har  läst  kursen  Valuation  eller  inte.  Detta 

samband är positivt,  vilket  innebär  att  en  student  som har  läst  den  finansiella  kursen 

Valuation  tenderar  att  vara  mer  riskbenägen.  Ett  annat  signifikant  postivit  samband 

finns mellan en students riskbenägenhet och innehav av aktieportfölj. Om en student har 

en  aktieportfölj  ökar  sannolikheten  att  den  studenten  även  är  mer  riskbenägen.  I 

tabellen  kan  vi  även  se  ett  samband  mellan  riskbenägenhet  och  antalet  finansiella 

kursämnen.  Detta  samband  är  dock  inte  signifikant  men  det  indikerar  ändå  att  en 

student som har en smal finansiell teoretisk kunskap är mer riskbenägen än en student 

som har en bred teoretisk kunskap.  

 
Model 88: Ordered Logit, using observations 1-114 

Dependent variable: Riskbenägenhet 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z p-value  
Aktieportfolj 1.45208 0.374099 3.8816 0.00010 *** 
Valuation 1.02053 0.450053 2.2676 0.02335 ** 
Finansiella ämnen -0.147654 0.105799 -1.3956 0.16283  
Aktiepristro 0.00173891 0.000697458 2.4932 0.01266 ** 

 
Mean dependent 
var  1.771930  S.D. dependent 

var  1.022188 

Log-likelihood -140.0214  Akaike criterion  296.0428 
Schwarz criterion  317.9324  Hannan-Quinn  304.9265 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 61 (53.5%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(4) = 52.1464 [0.0000] 

 
Figur 16. Regression där Riskbenägenhet är den beroende variabeln och aktieportfölj, 

valuation, finansiella ämnen och aktiepristro är oberoende variabler. 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4.10 Aktiepris 

Faktorn aktiepris förklarar hur studenten justerar det prognostiserade aktiepriset. 

 

Do you think the share price of the stock after one year, will be higher or lower 

than EUR 11,7? 

Majoriteten  i  undersökningen  svarade  att  aktiepriset  efter  ett  år  skulle  vara  högre  än 

dagens kurs. Detta svar uppgavs av 68,2 procent av respondenterna. 26,32 procent tror 

att  aktiepriset  kommer  att  vara  lägre  än  11,7  euro  och  endast  5,26  procent  tror  att 

aktiepriset  kommer  vara  oförändrat  om  ett  år.  Det  är  större  andel  inom  Industriell 

finans och Franska finans som tror på en högre aktiekurs.  

 

Do you think the share price of the stock after one year, will be higher or lower 

than the predicted price EUR 15? 

Majoriteten  i  undersökningen  svarade  att  aktiepriset  skulle  vara  lägre  än  riktkursen. 

Detta  svar  uppgavs  av  61,4  procent  av  respondenterna.  25,44  procent  tror  att 

aktiepriset blir som prognostiserat och 13,16 procent tror att aktiepriset kommer vara 

högre än 15 euro om ett år. Det är större andel  inom Ekonomi  finans som tror att det 

framtida aktiepriset kommer vara lägre än målkursen, än vad de övriga utbildningarna 

gör,  med  hela  72,92  procent  av  sina  respondenter  inom  gruppen.  Det  är  fortfarande 

Franska finans och Industriell finans med större andelar som tror på en högre aktiekurs 

än riktkursen än resterande utbildningarna.  Inom industriell  finns också en stor andel 

på 21,74 procent som tror på ett väldigt lågt prognostiserat pris. 

 

Sammanfattning om aktiepris 

Sammanfattningsvis  av  respondenternas  svar  om  ovanstående  frågor  gällande 

aktiepriset  i  enkäten  har  en  uträkning  gjorts  på  respondentens  tro  beräknat  på  båda 

svaren. Av dessa svar har vi fått ett bortfall om 6,14 procent där vissa respondenter på 

första frågan svarat att de tror på en lägre aktiekurs än 11,7 euro. På andra frågan har de 

svarat att de tror på en högre aktiekurs än 15 euro. Det var respondenter från Ekonomi 

redovisning som stod för den största andelen av detta bortfall. 

 

Vid summeringen av svaren om det prognostiserade aktiepriset visar resultatet att den 

största andelen, 36,85 procent, av respondenterna tror att aktiepriset om ett år kommer 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ligga mellan 11,7 euro och 15 euro. 22,81 procent av respondenterna tror att priset om 

ett  år  kommer  vara  lägre  än  11,7  euro  och  10,53  procent  tror  att  priset  om  ett  år 

kommer vara högre än den prognostiserade riktkursen på 15 euro. 

 

What do you think about the price a year from now? 

Då detta var en öppen, analyserande  fråga har denna  inte kodats och  inga värden har 

beräknats på dessa svar. Ingen av respondenterna som läser Ekonomi redovisning valde 

att  svara  på  denna  fråga.  Svarsfrekvensen  var  väldigt  låg  på  denna  fråga.  Nedan 

redovisas en sammanställning av svaren inom respektive utbildningsgrupp. 

 

Ekonomi Finans 

Av de öppna svaren från Ekonomi finans ser vi att de tror på ett fortsatt ökat aktiepris, 

men eftersom aktiepriset ökat sedan en tid tror de att den snart kommer att stagnera. 

En  annan  anledning  till  stagneringen  är  ett  ökat  bomullspris  vilket  minskar 

marginalerna.  Respondenter  inom  Ekonomi  finans  antyder  dock  att  en  kontroll  av 

tillväxt och marginaler behöver göras för att kunna lita på artikeln. 

 

Industriell Finans 

Industriell  finans  tror  på  en  ökning  av  aktiepriset  då  företaget  är  undervärderat  i 

jämförelse med  andra  företag. Mer  information  om  andra  företag  i  branschen  önskas. 

Dock  anses  artikeln  vara  något  överoptimistisk,  det  finns  inte  lika mycket  potential  i 

aktien  som  rekommendationen  hävdar.  Det  leder  till  att  fler  kommer  köpa  aktien  på 

grund av artikeln, vilket alla inte skulle göra om de gjort analysen själva.  

 
Franska finans 

Utifrån Franska  finans öppna  svar på  frågan  sammanfattas  att  aktiepriset  kommer att 

öka eftersom rekommendationen är så stark att fler kommer att köpa aktien. Efterfrågan 

ökar vilket leder till prisökning. Artikeln i sig anser Franska finans vara överoptimistisk 

och att prisökningen kommer att stagnera i framtiden. 

 

Sammanfattningsvis  av  de  öppna  svaren  har  utbildningsgruppen  Ekonomi  finans  en 

lägre  justerad  prognostiserad  aktiepristro  än  de  andra  utbildningsgrupperna.  Industri 

finans,  Ekonomi  redovisning  och  Franska  finans  har  en  relativt  högre  justerad 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prognostiserad aktiepristro när man jämför utbildningarnas svar med varandra. 

 

Vilka variabler påverkar en students tro om det framtida aktiepriset? 

Regressioner har visat vilka faktorer som har signifikanta samband med en students tro 

om det  framtida  aktiepriset. De  tre påverkande  faktorerna  som  regressionerna  visade 

var  studentens  finansiella  intresse  utöver  studierna,  huruvida  studenten  tror  på  EMH 

eller  inte samt huruvida studenten är kvinna eller man. Sambandet mellan studentens 

tro  om  det  framtida  aktiepriset  och  studentens  finansiella  intresse  är  negativt,  vilket 

innebär  att  om  en  student  har  ett  högt  finansiellt  intresse  vid  sidan  av  studierna 

kommer den studenten troligtvis att justera ner det prognostiserade aktiepriset.  

 

Sambandet  mellan  studentens  tro  på  EMH  och  studentens  tro  om  det  framtida 

aktiepriset är positivt, vilket innebär att en student som tror på EMH troligen kommer 

att  justera ned det prognostiserade aktiepriset. Sambandet mellan kön och studentens 

tro  om  det  framtida  aktiepriset  är  negativt.  Det  innebär  att  om  studenten  är  kvinna 

kommer hon  troligen  att  justera ned det prognostiserade  aktiepriset mer  än  vad män 

kommer  att  göra.    Vi  kan  även  se  ett  negativt  samband mellan  studentens  tro om det 

prognostiserade aktiepriset och den finansiella teoretiska kunskapen. Det sambandet är 

dock  inte  är  signifikant,  men  det  indikerar  att  en  student  som  har  en  bred  finansiell 

kunskap även tenderar att tro på EMH. (Se bilaga 9)  

 

4.11 Information för analys 

Faktorn  information  för  analys  förklarar  vad  för  information  studenten  finner  som 

bristande  för  att  man  ska  kunna  göra  en  prognostisering  i  artikelns 

köprekommendation. 

 

Do you think the information in the article is sufficient for making a prediction of 

the share price? 

Den information som flest respondenter saknade var information om företaget, vilket 27 

respondenter  av  totalt  114  respondenter  uppgav  att  de  saknade.  Information  om 

bransch och marknad uppgav 25 respondenter att de saknade, vilket motsvarar 23,68 

procent. Totalt 18 respondenter uppgav att de saknade beräkningsgrundande underlag. 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Riskinformation,  såsom  volatilitet  och  beta,  saknades  av  nio  respondenter.  Den 

utbildning där flest studenter efterfrågade någon information var Industriell Finans, där 

knappt 50 procent av studenterna uppgav att de saknade någon information. Ekonomi 

finans kommer  inte  långt efter med drygt 40 procent och  inom Franska  finans var det 

drygt en tredjedel som saknade någon information. Från Ekonomi Redovisning var det 

endast en person som saknade information.  

 

Riskinformation 

En  klar  majoritet  av  de  studenter  som  nämnt  att  de  saknar  information  om  risk  är 

studenter från Ekonomi Finans. Totalt uppgav åtta procent av alla respondenter att de 

uppgav  sig  sakna  information om  risk  i  artikelns  köprekommendation  varav Ekonomi 

finans varav 85 procent av dem läste Ekonomi finans. Inom Franska Finans var det inte 

någon student som uppgav sig sakna information om risk.  

 

Företagsinformation  

Franska  finans  och  Industriell  finans  utgjorde  de  största  andelarna  som  saknade 

företagsinformation. 

 

Bransch och marknadsinformation 

Majoriteten  av  Ekonomifinans  uppgav  att  de  saknade  riskinformation, men  nästan  en 

tredjedel svarade att de saknade information om bransch och marknad. 

 

Beräkningsgrundande information 

Information om nyckeltal eller räknebaserad information var starkast efterfrågat  inom 

utbildningsgrupperna Industriell finans och Franska finans. 

 

På  frågan huruvida  respondenterna  saknade  information  var  det  Ekonomi  finans  som 

saknade  flest  antal  informationskatekorier.  Franska  visade  minst  bredd  på  den 

information de saknade. 

 
Regressioner  visar  att  det  föreligger  ett  positivt  samband  mellan  hur  mycket 

information studenten uppger sig sakna och studentens finansiella teoretiska kunskap. 

Detta  samband  är  positivt  vilket  innebär  att  om  studenten  har  en  bredare  finansiell 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kunskap  ökar  sannolikheten  att  den  studenten  kommer  tycka  att  informationen  i 

artikelns köprekommendation är mycket bristfällig. (Se bilaga 10) 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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras vilka specifika egenskaper däribland valet av utbildning som kan 

beskriva hur en  student bedömer aktierekomendationer.     Analyser kommer också göras 

för  hur  de  olika  faktorerna  tillsammans  och  enskilt  kan  förklara  uppfattningar  om 

aktierekommendationer.  Parallellt  kommer  resonemang  och  reflektioner  föras  för  att 

finna förklaringar till de upptäckter som gjorts.  

 

5.1 Påverkande faktorer 

Av studien har vi sett att de faktorer som undersökts har olika påverkan på studentens 

uppfattning  av  artikelns  köprekommendation.  De  faktorer  som  starkast  påverkar  hur 

man  justerar  det  prognostiserade  aktiepriset  är  tron  på  den  effektiva 

marknadshypotesen, det finansiella intresset samt kön. 

 

När  vi  ställer  utbildningarna  i  relation  till  varandra,  genom  att  analysera  den 

beskrivande  statistiken  tillsammans  med  regressionsanalyser  kan  vi  se  att  Ekonomi 

finans  skiljer  sig  från  de  andra  utbildningarna  då  de  tror  på  ett  lägre  justerat 

prognostiserat  aktiepris  relativt  de  andra  utbildningsgrupperna.    Därför  har  det  i 

analysen  framförallt  varit  intressant  att  se  hur  Ekonomi  finans  påverkas  av  olika 

faktorer  i  förhållande  till  de  andra  utbildningsgrupperna  samt  hur  Ekonomi  finans 

skiljer  sig  från  de  andra.  Franska  finans,  Ekonomi  redovisning  och  Industriell  finans 

justerar  ett  högre,  prognostiserat  aktiepris  i  förhållande  till  Ekonomi  finans.  Det  är 

framförallt Ekonomi redovisning som visar starkast signifikant samband med att justera 

upp  till  ett  högre  aktiepris.  Försiktighet  har  dock  gjorts  vid  analysen  av  Ekonomi 

redovisnings  svar  eftersom  svarsfrekvens  varit  väldigt  låg.  Då  samma  resultat  om 

Ekonomi  redovisnings  aktieprisjustering  visats på  en  tidigare  studie  gjord  av Alhanko 

och Kilander (2009), känner vi att vi kan förlita oss på de resultat vi har fått fram från 

utbildningsgruppen. 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EMH 

I  resultatet  av  undersökningen  visas  att  det  finns  ett  signifikant  samband  mellan 

Ekonomi  finans  och  att  tro  på  EMH.  Likaså  visar  den  beskrivande  statistiken  att 

majoriteten  av  studenter  inom  Ekonomi  redovisning,  Industriell  finans  och  Franska 

finans inte tror på EMH. Sambandet mellan Ekonomi redovisning och att inte tro på EMH 

visar signifikans i regressioner. Detta utfall av tro på EMH är vad regressionsanalyserna 

visar vilket understöds av vad majoriteten inom varje utbildningsgrupp har svarat.  

 

Den största andelen som inte hade någon åsikt om huruvida det är möjligt att konstant 

generera  en högre  avkastning  var Ekonomi  redovisning,  vilket  kan  förklaras  av  att  de 

läst  minst  antal  finansiella  kursämnen.  Det  gör  att  de  jämförelsevis  har  en  smalare 

finansiell  teoretisk  kunskap  och  därför  känner  sig  minst  säkra  på  sin  åsikt  i  frågan. 

Ekonomi finans som visade på den lägsta andelen av svar om ingen åsikt på frågan om 

EMH,  är  också  den  utbildningsgrupp  som  läst  flest  finansiella  kursämnen,  vilket 

bekräftar vår teori om att bredden av finansiell kunskap förstärker att man har en åsikt 

om EMH, vilket vi kommer gå djupare in på senare i analysen. Vi motsätter inte heller att 

de som tror på EMH inte kan tro på olika former, från svag form till stark form av EMH.  

 

Att  Ekonomi  finans  läst  fler  finansiella  kursämnen  ger  dem  ett  bredare  teoretiskt 

perspektiv. Det ger dem en möjlighet att ställa flera teorier mot varandra. På så vis kan 

de vara mer kritiska mot aktierekommendationer samt till att det genom värdering går 

att hitta under‐ och övervärderade aktier som marknaden ännu inte funnit och konstant 

generera  en  högre  avkastning.  Att  de  kan  vara mer  kritiska  skulle  således  betyda  att 

Ekonomi  finans,  i  förhållande  till  de  andra  utbildningsgrupperna,  borde  tycka  att 

artikelns köprekommendation  inte är  lika betydelsefull. De sätter  troligtvis  inte all  sin 

tillit  till  rekommendationen  eftersom  de  tror  på  att marknaden  är  effektiv  och  priset 

bestäms av en slump.  

 

Som  nämndes  i  teorin  tidigare  bygger  EMH  på  att  prissättningar  av  aktier  är 

slumpmässiga.  I  många  finansiella  kurser  tas  EMH  upp  eftersom  det  är  ett  centralt, 

välkänt  och  omdiskuterat  fenomen  inom  finansiella  teorier  –  ju  fler  kurser  som  lästs 

desto större kunskap borde studenten få om EMH. Det kan vara svårt att förstå logiken i 

att  marknaden  är  effektiv  för  någon  som  inte  är  tillräckligt  insatt  i  teorin.  Ju  fler 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finansiella  kurser  man  har  läst  och  ju  bekantare  man  blir  med  ämnet  desto  högre 

förståelse  borde man  att  få  för  EMH.  Ekonomi  redovisning  och  Franska  finans  har  en 

smalare  finansiell  teoretisk  kunskap  vilket  därför  kan  tänkas  ge  dem  en  mindre 

kännedom om den  effektiva marknaden.  I  Ekonomi  redovisnings  fall  består  dessutom 

den finansiella kunskapen till stor del av kursen Valuation som tar upp läran att värdera 

företag för att hitta felprissättningar. Detta motsäger teorin om den effektiva marknaden 

vilket ger dem anledning att inte tro på EMH.   

 

Resultaten från regressionerna visade även på att om en student har läst den finansiella 

kursen Portfolio management ökar sannolikheten att den studenten  tror på EMH. Den 

utbildning där störst andel läst kursen Portfolio management är Ekonomi finans, vilket 

inte  lika  stora  andelar  har  gjort  inom  Industriell  finans,  Franska  finans  och  Ekonomi 

redovisning. Det kan vara en förklarande faktor till att de tre utbildningsgrupperna inte 

tror  på  EMH  i  samma  utsträckning  som  Ekonomi  finans.  Portfolio  management 

behandlar inte över‐ eller undervärderade aktier. Den behandlar istället konstruering av 

effektiva  portföljer,  men  även  den  effektiva  marknadshypotesen  och  behavioural 

finance. Då Ekonomi finans är den grupp där flest studenter läst Portfolio management 

kan det vara en  förklaring  till att de är mer medvetna om den behavouralistiska  läran 

som säger att investerare är subjektiva och tar irrationella beslut. 

 

Vi  har  hittat  ett  samband  mellan  att  studenter  som  tror  på  EMH  tenderar  att 

prognostisera ett lägre aktiepris i förhållande till de andra studenterna som inte tror på 

EMH  i  studien.  Som  nämndes  i  teorin  tidigare  bygger  EMH på  att  prissättningarna  är 

slumpmässiga varpå man inte kan värdera en aktie.  

 

Ekonomi  finans  är  den  utbildningsgrupp  som  justerar  priset  lägst  i  förhållande  till  de 

andra grupperna. Ekonomi finans är också den enda utbildningsgrupp som tror på EMH. 

I det empiriska resultatet visas ett starkt signifikant samband med att  tro på EMH och 

att justera till ett lägre prognostiserat aktiepris. Att Ekonomi finans skiljer sig från de tre 

andra utbildningarna vad gäller prognostisering av priset är därför inte förvånande. Att 

de har en lägre aktiepristro kan förklaras av att deras justeringar är mer spridda än de 

utbildningar  som  inte  tror  på  EMH  eftersom  Ekonomi  finans  inte  anser  att  en 

prisprognostisering  är  möjlig  utan  att  aktierna  följer  en  random  walk.  Då 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respondenterna var tvungna att svara på frågorna om det framtida aktiepriset, kan man 

därför  anta  att  Ekonomi  finans  tog  ett  slumpmässigt  pris  i  förhållande  till  de  andra 

utbildningarna  som  anser  att  rekommendationer  är  av  mer  värde,  vilket  gör  att  de 

tenderar att ha en mer liknande tro om priset. Vi kan därför förklara utfallet genom att 

de  andra utbildningsgrupperna  tenderar  att påverkas mer av aktierekommendationen 

då de inte tror på EMH och sätter ett relativt högre prognostiserat pris. Och med denna 

köprekommendation visar det sig till och med stämma att de som inte trodde på EMH 

påverkades av köprekommendationen. 

 

En  av  faktorerna  som  signifikant  påverkar  om man  tror  på  EMH är  kön. Det  visar  att 

kvinnor  tror  på  EMH  i  större  utsträckning  än  män.  Eftersom  det  visat  sig  i  tidigare 

studier  att  män  använder  sig  mer  av  aktiva  investeringsstrategier  är  det  heller  inte 

förvånande  att  de  i mindre  utsträckning  tror  på  EMH.  I  tidigare  studier  har  det  även 

visat  att män har  en  starkare  självsäkerhet och  riskbenägenhet  än kvinnor,  vilket  kan 

visa på psykologiska faktorer att då de bortser från kunskap de tidigare lärt sig.  

 

Finansiellt intresse 

Det visar sig att det finansiella intresset är en av de starkaste faktorerna som påverkar 

aktiepristron. Det  finns  ett  starkt  samband mellan  ett  stort  finansiellt  intresse  och  en 

nedjustering av det prognostiserade aktiepriset i köprekommendationen. Vilket betyder 

att  studenter med ett  större  intresse  inom  finans  tenderar att  tro på ett  lägre  justerat 

prognostiserat aktiepris i köprekommendationen.  

 

Finansiellt  intresse är beräknat genom att se om studenten har egna aktier och fonder 

och om  studenten  regelbundet  läser  finansiella  tidsskrifter. Genom att  själv ha  skaffat 

sig  erfarenheter  genom  aktiehandel  kan  man  ha  stött  på  missvisande 

rekommendationer  och  prognoser. Har man  läst mycket  finansiell media  tros man  ha 

fått ta del av riktiga fall där rekommendationerna träffat rätt, men säkert också historier 

med  stora  misslyckanden  efter  en  rekommendation.  Detta  kan  leda  till  att  de  börjar 

reflektera  över  huruvida  rekommendationer  som  lyckats  snarare  beror  på  tur  än 

skicklighet.  I vår studie visar det sig att Ekonomi finans har störst  finansiellt  intresse  i 

förhållande  till  de  andra  tre  utbildningsgrupperna  vilket  också  kan  vara  en  del  i 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förklaringen till att Ekonomi finans, till skillnad från de andra tre utbildningsgrupperna, 

tror på ett lägre aktiepris. 

 

Franska finans visade sig ha lägst finansiellt intresse och har även en högre tro om det 

prognostiserade  aktiepriset  i  köprekommendationen,  medan  Industriell  finans  och 

Ekonomi  finans  hade  ett  högt  finansiellt  intresse  och  de  justerar  också  det 

prognostiserade  aktiepriset  lägre  än  Franska  finans.  Vad  gäller  Ekonomi  redovisning 

hittade vi inget signifikant samband mellan utbildningen och ett finansiellt intresse.  

 

En bidragande orsak till det höga  finansintresset bland Industriell  finans och Ekonomi 

finans kan tänkas vara den stimulans studenterna får från Linköpings universitet för att 

utveckla  sitt  intresse  genom  Börssalen  och  Finansdagarna.  Sådana  förmåner 

förekommer inte i samma utsträckning på ISC Paris. 

 

Kön 

Kön  visade  sig  också  vara  en  stark  faktor  som  påverkade  den  prognostiserade 

aktiepristron. Det starka sambandet visar att män har en högre aktiepristro än kvinnor. 

Detta stämmer överens med den tidigare studien av Barber och Odean (2001) som säger 

att män använder en mer aktiv  investeringsstrategi än kvinnor. Eftersom kön är en så 

pass stark faktor tros detta vara en stark anledning till att Industriell finans tror på ett 

högre prognostiserat aktiepris i köprekommendationen då de har läst ett stort utbud av 

finansiella  kursämnen  och  borde,  liksom  Ekonomi  finans,  kunna  ställa  de  olika 

finansiella teorierna mot varandra och vara mer kritisk mot en köprekommendation och 

därför  istället  justera  ner  det  prognostiserade  aktiepriset  mer.  Men  eftersom 

majoriteten  av  Industriell  finans  är  män,  kan  det  tänkas  påverka  tron  om  det  högre 

prognostiserade  aktiepriset  positivt.  Det  gör  att  de  eventuellt  skulle  trott  på  ett  lägre 

aktiepris  ifall  könsfördelningen  varit  mer  jämnt  fördelad.  En  jämn  könsfördelning  på 

Industriell finans förekommer således inte vare sig av de som svarade på enkäten eller 

urvalet. 

 

Det starka sambandet mellan kön och aktiepristro påverkar  inte Ekonomi redovisning 

trots  att  majoriteten  av  respondenterna  är  kvinnor.  Det  borde  påverka  det 

prognostiserade  aktiepristron  till  en  nedjustering, men  likväl  är  Ekonomi  redovisning 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den  utbildningsgrupp  som  har  starkast  signifikant  samband  med  ett  högre  justerat 

aktiepris. Som tidigare nämnts var svarsfrekvensen av Ekonomi redovisning väldigt låg. 

En  högre  svarsfrekvens  hade  troligtvis  gjort  att  könsfördelningen  varit  jämnare 

eftersom det är så urvalets fördelning ser ut. Dock tror inte vi att det hade gjort någon 

skillnad  då  det  har  visat  sig  att  tron  på  EMH,  samt  att  de  har  en  smalare  finansiell 

teoretisk kunskap, har en starkare påverkan på det prognostiserade aktiepriset än vad 

kön har. Hade faktorn kön haft en starkare påverkan på det prognostiserade aktiepriset 

än  vad  EMH  har,  hade  svaren  från  Ekonomi  redovisning  antagligen  visat  på  ett  lägre 

prognostiserat aktiepris.  

 

Information för analys 

När  vi  analyserar  vad  för  information  studenter  uppger  sig  sakna  i  artikelns 

köprekommendation  för  att  kunna  göra  en  prognostisering  av  aktiepriset  är  det  en 

väldigt  låg  svarsfrekvens  från  respondenterna  på  denna  fråga.  Vi  tror  att  den  låga 

svarsfrekvensen har två orsaker, dels att det finns respondenter som faktiskt tycker att 

informationen  i  artikelns  köprekommendation  är  fullt  tillräcklig  eller  har  bristande 

finansiella kunskaper  för att kunna avgöra om den är  tillräcklig, dels de  respondenter 

som  är  kritiska  till  att  värdera  aktier  och  därför  inte  anser  att  någon  adderad 

information  skulle  göra  skillnad. De utbildningsgrupper där  störst  andelar uppgett  att 

de  saknat  information  är  Ekonomi  finans  och  Industriell  finans.  Det  är  också  dessa 

utbildningsgrupper  som  har  de  bredaste  finansiella  kunskaperna.  Detta  bekräftar  vår 

första  teori  om  att  kunskap  påverkar  om  studenten  anser  att  informationen  i 

köprekommendationen inte är tillräcklig för att göra en prognos. 

 

Enligt våra analyser är det Ekonomi finans som saknar ett betydligt bredare perspektiv 

på  informationen  då  de  saknade  flest  kategorier  av  finansiell  information  i  artikelns 

köprekommendation. Av alla som uppgav att de saknade information för att det skulle 

vara  tillräckligt  för  att  prognostisera  aktiepriset,  uppgav  endast  åtta  procent  att  de 

saknade  riskinformation.  Av  dessa  åtta  procent  var  85  procent  Ekonomi  finans. 

Eftersom vi kan se att många inom Ekonomi finans har läst riskhantering är det konstigt 

att  inte en större andel anmärkt att riskinformation saknas. Vid prisbildning är risk en 

väsentlig komponent för att beräkna den eventuella överavkastningen. Eftersom det inte 

går  att  beräkna  den  förväntade  avkastning  utan  att  veta  risken  är  det  ett  märkligt 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resultat att inte fler kommenterat att information om risk borde funnits med i artikelns 

köprekommendation. Detta är i så fall något som borde förtydligas inom utbildningarna 

då  studenterna  inte  verkat  förstå  vikten  av  risk  som  en  viktig  komponent  vid 

prisbildning av aktier. 

 

Ytterligare  anmärkningsvärt  var  att  de  största  kategorierna  av  information  som 

Industriell  finans och Franska  finans saknade  i artikeln var beräkningsgrundande‐ och 

företagsspecifik information. Det industriell finans och franska finans har gemensamt är 

också att dem har svarat att de läst mer statistik än resterande utbildningar. Att de båda 

utbildningarna saknar beräkningsgrundande information kan förklaras av att Industriell 

finans  är  en  ingenjörsutbildning  där  problemlösning  genom matematiska  metoder  är 

central,  likaså  har  Franska  finans  till  skillnad  från  Ekonomi  finans  ett  kursutbud  där 

tekniska  kursämnen  finns  tillgängliga  att  läsa.  Intressant  var  att  upptäcka  att  deras 

matematiska  kunskaper  avspeglades  och  gav  utslag  genom  att  det  visade  sig  påverka 

vad de tyckte om artikelns köprekommendation. 

 

Något  som  kan  ifrågasättas  i  samband  med  upptäckten,  att  vissa  utbildningsgrupper 

tenderar  att  följa  artikelns  köprekommendation,  är  att  de  i  större  utsträckning  inte 

ifrågasätter den bristande informationen i artikeln och framförallt inte riskinformation. 

Istället  har  vi  utifrån  den  beskrivande  statistiken  analyserat  att  dessa  tre 

utbildningsgrupper,  som  visat  sig  följa  artikelns  köprekommendation,  efterfrågade 

minst  information  när  vi  jämför  de  fyra  mot  varandra.  Att  de  följer 

aktierekommendationen fast de inte tänker på bristande information, förstärker teorin 

om  att  människan  är  irrationell  i  sina  beslut  om  investeringar.  Av  detta  gör  vi 

bedömningen  att  behavioural  finance  måste  implementeras  och  förstärkas  i  de  olika 

utbildningarna  för  att  studenterna  ska  bli  medvetna  om  det  irrationella  beteendet 

eftersom risk är en viktig komponent i investeringsbeslut. 

 

Teoretiska kunskaper 

Ekonomi redovisning och Franska finans som genom signifikanta regressioner visar på 

en  tro  på  ett  högre  justerat  prognostiserat  aktiepris  har  även  läst  färre  finansiella 

kursämnen  i  förhållande  till  de  andra  utbildningarna.  En  förklaring  till  att  de  justerar 

upp aktiepriset är att de kan tänkas känna sig begränsade i sina kunskaper och till större 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del  förlitar  sig  på  den  professionella  analytiker  när  denne  ger  rekommendationen  att 

köpa aktien. Ytterligare analyser om de teoretiska kunskaperna analyseras tillsammans 

med andra faktorer  i analyskapitlet under rubrikerna EMH,  information för analys och 

riskbenägenhet. 

 

Kultur 

Utbildningarna Franska finans och Ekonomi finans visar på signifikanta skillnader från 

varandra  vad  gäller  information  de  saknar  i  artikelns  köprekommendation.  Detta 

stämmer  överens med  den  kultur  som  skiljer  länderna  åt  vad  gäller  smalkontext  och 

bredkontext. Som tidigare nämnts i teoridelen har svenskar en smalkontextkultur med 

mer synlig och tydlig information medan fransmän har en bredkontextkultur där de har 

för vana att själva analysera och tolka den tunna information de får. 

 

Svenskar förväntar sig rak och tydlig information medan fransmän, har ett större ansvar 

vid informationshämtande och letar efter dolda, underförstådda betydelser. Ur det kan 

vi dra slutsatsen att fransmän är mer subjektiva i sina analyser och därmed agerar mer 

behaviouralistiskt då de gör subjektiva prognoser.  

 

Det är viktigt i den franska kulturen att ha en stark och gärna avvikande åsikt, varför vi 

hade väntat oss resultat som visat att fransmän väljer att tro på ett aktiepris som skiljer 

sig från rekommendationens prognos. I den svenska kulturen avviker man inte gärna i 

sina åsikter, vilket gör att svenskar har ett beteende liknande herding. Utifrån teorin om 

herding, som menar att folk ser på och följer val som andra gjort och bortser från egen 

kunskap,  skulle  svenskar  i  så  fall  följa  artikelns  prognostiserade  aktiepris.  Men 

resultatet  visar  att  varken  Franska  finans  eller  någon  av  de  svenska  utbildningarna 

skulle avvika mer  i  sin aktiepristro än de andra utbildningsgrupperna. Det betyder att 

andra  starka  faktorer  såsom  finansiella  kunskaper  och  tro  på  EMH  har  en  starkare 

påverkan än kultur på utbildningarnas justering av det prognostiserade aktiepriset. 

 

Risk 

Av resultaten i studien har det visat sig att Franska finans är den utbildningsgrupp som 

tar lägst risk i förhållande till de andra utbildningarna. Att Franska finans tar lägst risk 

är väldigt intressant eftersom andra signifikanta faktorer i utbildningsgruppen har visat 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sig ha ett positivt samband med en ökad risk. De faktorer som visat sig vara utmärkande 

för en person med en starkare riskbenägenhet är att ha en smalare finansiell  teoretisk 

kunskap och att prognostisera ett högre justerat aktiepris. Eftersom Franska finans har 

smalare finansiella kunskaper och justerar ett högre aktiepris i förhållande till de andra 

utbildningarna,  hade  man  därför  kunnat  anta  att  dem  även  skulle  visa  på  större 

riskbenägenhet. I Franska finans fall anser vi därför att kultur spelar en starkare roll vid 

riskbenägenhet. En förklaring till detta fenomen är, som nämndes tidigare, att man i den 

franska  kulturen  är  mer  subjektiv  när  man  gör  sin  analys.  I  den  subjektiva  analysen 

tolkar  fransmän  mer  själva  och  tänker  mer  fritt.  Detta  gör  att  fransmän  med  sin 

subjektiva analys kan tänkas känna en  lite större osäkerhet kring vad de kommit  fram 

till gentemot svenskars analys som enligt Bodin och Fant (2000) är mer objektiv. Enligt 

Bodin och Fant utgår  svenskars  analys helt  från  att  informationen  som  fås  är  rak och 

tydlig, vilket är anledningen till att vi tror att de känner sig mer säkra med analysen.  Då 

fransmän känner en större osäkerhet kan det därför vara en förklaring till varför de tar 

en lägre risk. 

 

Eftersom  Franska  finans  och  Ekonomi  finans  tillhör  de  kategorier  som  tar  den  lägsta 

risken är det intressant att upptäcka att betydligt fler från Ekonomi finans uppgett att de 

saknat information om risk i artikelns köprekommendation än Franska finans där ingen 

uppgett  att  de  saknar  riskinformation.  Ekonomi  finans  och  Franska  finans  visar  i 

korrelationer  att  de  har  starkast  negativt  samband  av  alla  utbildningsgrupper  vilket 

betyder  att  de  skiljer  sig  mest  från  varandra.  Att  de  tycker  så  olika  om  brist  på 

riskinformation  och  samtidigt  är  minst  riskbenägna  förklaras  delvis  av  att  det 

konstaterande vi gjorde att kulturen påverkar fransmäns riskbenägenhet starkare än de 

andra faktorerna. En annan förklaring till att Franska finans och Ekonomi finans tycker 

olika  om  bristande  riskinformation  är  att  Franska  finans  har  en  relativt  smalare 

finansiell teoretisk kunskap, vilket också visat sig vara en faktor som korrelerar med att 

efterfråga mindre information. I teorin kommenteras att risk är väldigt individuellt och 

att det därför bör  tas hänsyn  till det när man generaliserar  riskpreferensen  för en hel 

utbildningsgrupp.  

 

För  att  ytterligare  utveckla  analysen  kring  varför  Ekonomi  finans  tillhör  de  mer 

riskaversiva  utbildningsgrupperna  i  undersökningen  kan  de  finansiella  kunskaperna 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kommenteras.  Ekonomi  finans  är  den  utbildningsgrupp  som  har  störst  finansiella 

kunskaper och borde därför ha störst kunskap om behavioural finance som upplyser om 

att  människor  handlar  irrationellt  och  är  riskbenägna.  Att  de  har  kunskap  om  det 

irrationella beteendet gällande risk, kan påverka att de har en annan medvetenhet vad 

gäller  risktagande  och  är  mer  aktsamma  eller  rationella  i  sitt  tänkande  gentemot  de 

andra utbildningsgrupperna som inte läst lika mycket finansiell teori. Då Ekonomi finans 

är  relativt  riskaversiva  och  samtidigt  tror  på  EMH  passar  dem  in  i  den  traditionella 

finansiella skolan. 

 

Industriell  finans  tillhör de utbildningsgrupper som har en högre riskbenägenhet. Kön 

har  i  studien  visat  sig  ha  ett  samband med  risk  då män  tenderar  ta  en  högre  risk  än 

kvinnor. Detta stöds av studien gjord av Barber och Odean (2001) som visar att män tar 

mer  riskfyllda  positioner  i  investeringar  än  kvinnor.  Detta  kan  vara  förklaringen  till 

varför  Industriell  finans  har  en  högre  riskbenägenhet  då  majoriteten  inom 

utbildningsgruppen är män. Ekonomi redovisning som också har en hög riskbenägenhet 

men majoriteten kvinnor av de som svarade, tycker vi är mindre anmärkningsvärt då vi i 

metoddelen  konstaterade  att  Ekonomi  redovisning  hade  en  så  pass  låg  svarsfrekvens 

och  att  könsfördelningen  inte  speglar  urvalsgruppen.  Könsfördelningen  av 

respondenterna inom Industriell finans visade sig det starkare spegla könsfördelningen 

för den urvalsgruppen. 

 

Både Ekonomi redovisning och Industriell finans har läst färre finansiella kursämnen än 

Ekonomi  finans  och  vi  har  sett  starka  samband  mellan  högre  riskbenägenhet  och 

smalare  finansiella  kunskaper  vilket  förklarar  varför  Ekonomi  finans  har  en 

förhållandevis lägre riskbenägenhet. Ekonomi finans har bredare teoretisk kunskap och 

borde  därför  förstå  vidden  av  risktagande.  Detta  märks  även  då  de  har  den  största 

andelen  studenter  som  påpekade  att  riskinformation  saknades  i  artikeln  i  jämförelse 

med de andra utbildningarna.  

 

Risk och aktiepris korrelerar på så vis att om en person justerat ett högre prognostiserat 

aktiepris är sannolikheten stor att denna person är mer riskbenägen. Det är således ett 

högre prognostiserat aktiepris som påverkar hur hög risk en person är villig att ta och 

inte  tvärtom.  Detta  kan  förklaras  av  studien  gjord  av  Ganzach  (1999)  som  visar  att 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investerare  tenderar  att  överreagera  till  positiv  information  om  prognoser.  Detta  kan 

vara  fallet  i  vår  studie  då  respondenterna  blivit  överoptimistiska  eftersom 

rekommendationen starkt förespråkar köp och att de därför tror på en högre uppgång. 

Då  de  är  överoptimistiska  i  tron  på  ett  högre  aktiepris  kan  vi  genom  den 

behaviouralistiska  synen  anta  att  de  törs  ta  en  högre  risk.  Vi  vet  inte  exakt  hur 

respondenterna resonerar kring sitt risktagande när de tror på ett högre aktiepris och 

hur mycket av detta som är bristande förståelse för hur aktiepriser förändras och vilken 

avkastning  man  kan  få  efter  riskjustering.  Teorin  om  aktieprisbildning  menar  att  en 

person är villig att ta en högre risk om det innebär en högre avkastning. Då vi  inte vet 

hur  respondenterna  resonerar  kring  hur  mycket  mer  risk  de  är  villiga  att  ta  när 

aktiepriset  ökar  är  det  svårt  att  helt  bekräfta  den  ökade  riskbenägenheten.  Däremot 

bekräftas  sambandet  av  ökad  riskbenägenhet med  ett  högre  justerat  aktiepris  genom 

regressioner. 

 

Ekonomi  redovisning  och  Industriell  finans  har  visat  sig  mer  riskbenägen  vilket 

stämmer  överens med  ett  högre  justerat  prognostiserat  pris.  Det  stämmer  inte  in  på 

Franska finans som har ett högre justerat aktiepris men en lägre riskbenägenhet. Vi kom 

tidigare  i  analysen  fram  till  att  fransmäns  låga  risktagande  beror  på  den  franska 

kulturen. 

 

Självsäkerhet 

Vid  analysen  av  faktorn  självsäkerhet  fanns  inte  några  signifikanta  skillnader  mellan 

utbildningarna. Generellt  förekom självsäkerhet bland samtliga utbildningsgrupper, då 

vi  såg  bättre‐än‐genomsnittseffekten  när  studenterna  fick  kommentera  sina  betyg 

gentemot  andra  studenter  på  samma  utbildning.  De  tror  alltså  att  deras  förmågor, 

kunskaper  och  färdigheter  är  bättre  än  den  genomsnittliga  personens.  Det  stämmer 

även överens med Bhandari  och Deaves  (2006)  studie där det  visats  att  högutbildade 

människor  visar  på  självsäkerhet.  Dock  kunde  vi,  när  vi  analyserade  den  beskrivande 

statistiken,  se  att  franska  finansstudenter  hade  en  något  högre  självsäkerhet  än 

resterande utbildningar. Detta tror vi kan ha sin grund i kulturella skillnader.   Det som 

skiljer  svenskar  från  fransmän  kulturellt  som  vi  anser  kan  vara  kopplingen  till 

självsäkerhet är att det är viktigt för fransmän att ha en stark åsikt. För att ha en stark 

åsikt måste man ha en tro på sig själv att kunna framföra den och stå för att man har rätt 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oavsett  vad  andra  tycker.  En  annan  aspekt  som  kan  tänkas  förklara  fransmäns 

självsäkerhet är att de i sin kultur är mer konfliktbenägna än svenskar. Genom sin kultur 

kan vi därför förklara att fransmän borde ha en starkare tro på sina förmågor då de inte 

drar sig för att ha en stark avvikande åsikt eller möta konflikter. Teorin visar att en del 

av självsäkerheten hänger samman med att undervärdera risker.  I vår studie visar det 

sig  dock  att  fransmän  tar  en  jämförelsevis  låg  risk.  Till  detta  bör  poängteras  att 

fransmäns  högre  självsäkerhet  i  studien  enbart  var  marginellt  högre  än  de  andra 

utbildningsgrupperna och att detta inte var signifikant. Likaså att fransmän tar en lägre 

risk i förhållande till de andra utbildningarna säger inte att de helt utesluter risk, de tar 

fortfarande risk. 

 

5.2 Stereotyper 

Utifrån  analysen  och  de  paralleller  vi  har  dragit  kan  vi  sammanställa  sterotyper  för 

studenter  som  haft  starka  samband  med  vissa  faktorer.  Vi  har  valt  att  lyfta  fram 

stereotyper för en student som tror på EMH och för en student som är riskbenägen. Vi 

har valt de  två  faktorer där utfallen varit av stor vikt  för den här studien. Vi har även 

tagit fram stereotyper för studenter från de fyra utbildningarna.  

5.2.1 Stereotyper för faktorer 

Nedan presenteras vilka faktorer som generellt visat sig utmärkande för en person som 

tror på EMH, repsektive en person med en högre riskbenägenhet. 

 

Vad är de specifika egenskaperna hos en person som tror på EMH? 

En student som tror på EMH har med stor sannolikhet läst utbildningen Ekonomi finans. 

Vi har kommit  fram till att en person som tror på EMH även har en bredare  finansiell 

kunskap,  framförallt  inom  Portfolio  management  som  har  visat  sig  ha  ett  starkt 

samband  med  tro  på  EMH.  Genom  regressioner  och  tidigare  studier  kan  vi  även 

konstatera att det är kvinnor som i större utsträckning än män tror på EMH.  

Följden  av  att  studenter  tror  på  EMH  är  att  de  tenderar  att  prognostisera  ett  lägre 

aktiepris i förhållande till de andra studenterna i studien. 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Vad är de specifika egenskaperna hos en person som har en högre 

riskbenägenhet? 

De faktorer som visat sig vara utmärkande för en person med en högre riskbenägenhet 

är att den personen har smalare finansiella teoretiska kunskaper samt att den personen 

även justerar ett högre prognostiserat aktiepris. Även kultur är en påverkande faktor då 

det, vid jämförelsen mellan den svenska och franska kulturen, visar sig att den franska 

kulturen påverkar till en lägre riskbenägenhet än den svenska.  

 

5.2.2 Stereotyper för utbildningarna 

Nedan  presenteras  vilka  faktorer  som  generellt  visat  sig  utmärkande  för  respektive 

utbildningsgrupp när vi ställer utbildningarna i relation till varandra.  

 
Vad är de specifika egenskaperna hos en person som läser Ekonomi finans? 

Studenter  inom Ekonomi  finans  tenderar  att  tro  på  EMH  och  de  justerar  till  ett  lägre 

prognostiserat  aktiepris  relativt  de  andra  utbildningarna.  Ekonomi  finans  som  i 

förhållande till de andra utbildningarna är mer bevandrad inom finansiella teorier och 

har  ett  högre  finansiellt  intresse där de  skaffat personliga  finansiella  erfarenheter har 

därför lättare att vara mer kritiska till vad aktieanalytikern rekommenderar. 

 

De  efterfrågar  också  bredare  information  till  artikeln  i  förhållande  till  de  andra 

utbildningarna.  Att  de  efterfrågar  mest  information  tyder  på  att  de  anser 

rekommendationen som bristfällig vilket bekräftar att de är kritiska till värderingen. Vi 

kan också se att Ekonomi finans har en lägre riskbenägenhet relativt de andra svenska 

utbildningarna. Det är även den utbildningen som anser att  riskinformation är av vikt 

vid prognostisering av aktiepris.  

 
Vad är de specifika egenskaperna hos en person som läser Ekonomi redovisning? 

Inom Ekonomi  redovisning  justerar  studenterna  till  ett  högre prognostiserat  aktiepris 

och har en hög riskbenägenhet. Ekonomi redovisning tror  inte på EMH och de har  läst 

minst  antal  finansiella  teoretiska  ämnen. De  har  ett  lägre  finansiellt  intresse  och  fann 

inte att det fanns någon större brist på information i köprekommendationen. 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Vad är de specifika egenskaperna hos en person som läser Industriell finans? 

Studenter som läser Industriell finans justerar till ett högre prognostiserat aktiepris och 

har en högre riskbenägenhet. De tror inte på EMH och har ett större finansiellt intresse. 

De  saknar  mycket  information  i  köprekommendationen,  i  huvudsak  mer 

beräkningsgrundande information i förhållande till de andra utbildningarna. 

 

Vad är de specifika egenskaperna hos en person som läser Franska finans? 

Franska  finans  justerar  till  ett  högre  prognostiserat  aktiepris  och  har  den  lägsta 

riskbenägenheten.  De  tror  inte  på  EMH  och  har  de  har  läst  ett  relativt  lågt  antal 

finansiella teoretiska kurser. De fann inte att det fanns någon större brist på information 

i  köprekommendationen,  men  av  den  information  som  saknas  efterfrågas  framförallt 

mer  beräkningsgrundande  information  i  förhållande  till  de  andra  utbildningarna. 

Franska finans influeras av sin kultur på så vis att de har en lägre riskbenägenhet och att 

de inte förväntar sig lika komplett information utan tolkar mer själva. 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6. Slutdiskussion 

Då  syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  vilka  faktorer  som  påverkar 

ekonomistudenters uppfattning av aktierekommendationer och hur stor påverkan valet av 

utbildningslinje har  för hur  studenten bedömer aktierekommendationer  innehåller  detta 

kapitel  slutdiskussioner  där  frågeställningarna  besvaras  för  att  komma  fram  till  en 

slutsats, slutrekommendationer samt förslag till vidare forskning.  

 
6.1 Frågeställningar 

För att besvara syftet utformades följande frågeställningar: 

 

• Vilka  faktorer  påverkar  studentens  tro  om  det  prognostiserade  aktiepriset  i  en 

aktierekommendation?  

 

De  faktorer  som  påverkar  studentens  tro  om  det  prognostiserade  aktiepriset  i 

rekommendationen  starkast  är  huruvida  studenten  tror  på  den  effektiva 

marknadshypotesen,  om  studenten  har  ett  högt  finansiellt  intresse  och  vilket  kön 

studenten har. Tror studenten på den effektiva marknadshypotesen tenderar han eller 

hon att inte tro på det rekommenderade prognostiserade aktiepriset.  

 

Har  studenten  ett  högt  finansiellt  intresse  tenderar  han  eller  hon  att  justera  ner  det 

prognostiserade aktiepriset på en köprekommendation. Det visar att studenten inte tror 

på det rekommenderade prognostiserade aktiepriset.  

 

Vad gäller könsfaktorn visar det att män justerar upp sitt prognostiserade aktiepris vid 

en köprekommendation mer än kvinnor. Det tyder på att män starkare påverkas av det 

prognostiserade  aktiepriset  i  artikelns  köprekommendation  än  kvinnor.  Vilket  kön 

studenten  har,  har  visat  ett  samband  med  hur  de  justerar  det  prognostiserade 

aktiepriset, men det här är inte den faktor som påverkar starkast. 

 

Vi har sett från regressioner att hög riskbenägenhet leder till att studenten justerar upp 

det prognostiserade aktiepriset. Vi har resonerat och analyserat för att förstå vad det är 

som  gör  att  studenter  ökar  sin  riskbenägenhet  vid  ett  högre  prognostiserat  aktiepris. 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Det  kan  bero  på  överoptimism  eller  bristande  förståelse  kring  riskens  vikt  i 

prisbildningen. Dock kan vi  inte med absolut  säkerhet avgöra vilken av  teorierna  som 

väger tyngst, vilket lämnar ett intressant spår för vidare forskning. 

 

Genom analys har vi kommit  fram till att  finansiella  teoretiska kunskaper är en  faktor 

som indirekt påverkar studentens justering av det prognostiserade aktiepriset. Vi kan se 

att en student som har en bred finansiell teoretisk kunskap har en större förståelse för 

EMH och har kanske därmed även lättare att tro på den teorin. Därmed kan man säga att 

de  teoretiska  kunskaperna  indirekt  påverkar  det  prognostiserade  aktiepriset  då  en 

person som tror på EMH tenderar att justera ner det prognostiserade aktiepriset.  

 

• Går det att se ett samband mellan vilken utbildning studenten går och de påverkande 

faktorerna?  Vilka specifika egenskaper går att urskilja för respektive utbildning? 

 

Samband mellan utbildningslinje och påverkande faktorer 

Valet  av  utbildningslinje  har  en  påverkan  för  hur  studenten  bedömer 

aktierekommendationer.  Vi har sett att studenter som går Ekonomi finans inte påverkas 

av aktierekommendationer i samma utsträckning som Industriell finans, Franska finans 

och Ekonomi  redovisning  gör. Det  har  vi  kommit  fram  till  då  studenter  från Ekonomi 

finans  avviker  i  hur  de  justerar  det  prognostiserade  aktiepriset  i  förhållande  till  de 

andra utbildningarna. I analysen kom vi fram till att studenter från Ekonomi finans har 

en  större  spridning  på  sina  justeringar  av  aktiepriset.  Det  indikerar  att  studenterna 

anser  att  aktier  följer  en  random  walk  utifrån  teorin  om  EMH.  De  andra 

utbildningsgrupperna har visat  sig ha  ett positivt  samband med en högre  justering av 

det prognostiserade aktiepriset, vilket stämmer med att dessa utbildningar inte tror på 

EMH. De låter sig påverkas när analytikern i artikeln prognostiserar ett högre pris. Den 

utbildningsgrupp som justerar högst av utbildningsgrupperna är Ekonomi redovisning. 

 

I  studien  skiljer  sig  det  finansiella  intresset  åt  mellan  utbildningarna.  Studenter  från 

Ekonomi finans har enligt vår studie det högsta finansiella intresset bland de undersökta 

utbildningarna.  Industriell  finans har även de ett högt  finansiellt  intresse men  inte ett 

lika stort  intresse som Ekonomi  finans. Både Franska  finans och Ekonomi redovisning 

har ett  lägre  finansiellt  intresse. En möjlig bidragande orsak  till utfallet är att  svenska 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studenter med finansinriktning  får en större stimulans  från det svenska universitet än 

vad franska finansstudenter får från sin handelshögskola.  

 

De som är mest riskbenägna är Ekonomi redovisning och Industriell finans. De som tar 

den lägsta risken är Franska finans och Ekonomi finans. Att Franska finans tar en lägre 

risk  beror  på  att  de  är  mer  subjektiva  vid  informationshämtning  och  har  större 

anledning att vara osäkra då de gör egna tolkningar. Därför drar vi slutsatsen att deras 

osäkerhet  gör  att  de  tar  en  lägre  risk.  Ekonomi  finans  tar  även  de  en  lägre  risk  än 

resterande svenska utbildningar. Det beror på att Ekonomi finans är mer bildade inom 

risk och prisbildning av aktier. Det förklarar också varför Industriell finans och Ekonomi 

redovisning tar en högre risk då de inte läst lika mycket teori. Att Industriell finans tar 

en högre risk beror också på att majoriteten inom utbildningsgruppen är män. Att män 

tar högre risk har visats i tidigare studier och bekräftas även här.  

 

Ekonomi redovisning och Franska finans har en smalare finansiell teoretisk kunskap än 

Ekonomi finans och Industriell finans.  

 

Kön  påverkar  också  aktiepristron.  Vi  har  inte  hittat  något  anmärkningsvärt  som  kan 

koppla  kön  till  respektive  utbildning  förutom  att  det  inom  Industriell  finans  är  en 

majoritet av män. 

 

En  faktor  som  skiljer  sig  tydligt  mellan  utbildningarna  är  hur  mycket  information 

studenter har uppgett att de saknar i artikelns köprekommendation för att det ska vara 

tillräckligt  för  att  göra  en  estimering  av  det  prognostiserade  aktiepriset.  Även  vilken 

slags information de har angivit att de saknar har också skiljt sig mellan utbildningarna. 

Ekonomi  finans  är  den  utbildning  som  saknade  störst  bredd  av  den  finansiella 

informationen,  de  saknade  alltså  information  från  flest  antal  kategorier.  Framförallt 

saknade  de  information  om  aktiens  risk.  Industriell  finans  saknade  också  mycket 

information i köprekommendationen, men till skillnad från Ekonomi finans saknade de 

mer beräkningsgrundande  information. Både Ekonomi redovisning och Franska  finans 

saknade påtagligt mindre information än Ekonomi finans och Industriell  finans, och av 

den  informationen  som  de  franska  studenterna  saknade  var  en  stor  del 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beräkningsgrundande information. Det visar sig därmed vara en utmärkande faktor för 

utbildningar med tekniska inslag. 

 

Kultur  är  en  faktor  som  vi märkt  skiljer  den  franska  utbildningen  åt  från  de  svenska 

utbildningarna. Vi  tror att kulturen kan vara en förklaring till varför  franska studenter 

uppger  att  de  saknar  mindre  information  i  artikelns  köprekommendation  än  vad 

Ekonomi finans och Industriell finans gör. Då fransmän tolkar mer fritt än svenskar och 

inte  anser  att  informationen  i  köprekommendationen  är  bristfällig,  samtidigt  som  de 

tror  på  ett  högre  prognostiserat  aktiepris,  drar  vi  slutsatsen  att  fransmän  är  mer 

subjektiva  i  sina  analyser  och  de  agerar  därmed på  ett mer  behaviouralistiskt  sätt  än 

svenskar.  

 

6.2 Slutsats 

Valet  av  utbildningslinje  har  en  påverkan  för  hur  studenten  bedömer 

aktierekommendationer. 

 

De  faktorer  som  visat  sig  påverka  studentens  uppfattning  av  aktierekommendationer 

starkast i vår studie är att de har en olik tro om EMH, deras finansiella intresse vid sidan 

av studierna är olika stort, huruvida studenten är man eller kvinna, huruvida studenten 

är  riskbenägen  eller  riskaversiv  samt  vilken  bredd  studenten  har  på  sina  finansiella 

teoretiska kunskaper.  

 

Studentens  uppfattning  av  aktierekommendationer  påverkas  beroende  på  vilken 

utbildning studenten går. 

 

Den utbildningsgrupp som starkast skiljer sig i uppfattning om aktierekommendationer 

i vår studie är Ekonomi finans. Det har visat sig att studenter från Ekonomi finans ställer 

sig mer kritiska till köprekommendationen än de andra utbildningarna.  

Det är väldigt  intressant att se att Ekonomi  finans  fick det här avvikande resultatet. Vi 

hade  inte  förväntat  oss  att  någon  av utbildningarna  skulle  skilja  sig  så  starkt  som det 

faktiska utfallet visade att det gjorde. 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Vi  anser  att  utbildningsinriktning  är  en  stor  del  av  vad  som  påverkar  studentens 

bedömning till aktierekommendationer och vi hoppas att med denna uppsats bidra till 

ett  ökat  intresse  och  en  diskussion  kring  hur  olika  utbildningsinriktningar  påverkar 

studenters  uppfattning  av  aktierekommendationer.  Dessutom  att  intresse  väcks  till 

vidare forskning kring ämnet. Avslutningsvis hoppas vi att denna studie bidragit till att 

ge  ett  bredare  perspektiv  över  vad  studenter  har  för  uppfattning  av 

aktierekommendationer. 

 

6.3 Slutrekommendationer 

Dessa  rekommendationer  är  förslag  riktade  till  målgruppen  för  undersökningen. 

Rekommendationerna  baseras  på  intressanta  upptäckter  vid  analysen  av  resultaten. 

Detta ska dock enbart ses som rekommendationer, men vi tror att rekommendationerna 

kommer  att  skapa  ett  mervärde  för  investeringsbolag  och  banker,  universitet  och 

högskolor med ekonomiutbildningar samt för studenter själva.   

 

‐ För att öka tillförlitligheten i de aktierekommendationer som annonseras ut i finansiell 

media är det av stor vikt att kommentera vilken risk tillgången har, då det är något som 

har ansetts som bristande information i den här studien. Detta är något finansiell media 

bör ha i åtanke. 

 

‐  För  investeringsbolag  eller  banker  som  söker  en  viss  profil  på  de  analytiker  och 

investerare de anställer kan det vara bra att känna till hur profilen för en student med 

en  viss  utbildning  ser  ut.  Söker  bolaget  en  specifik  riskprofil  på  sin  investerare  har 

Industriell finans och Ekonomi redovisning en högre riskbenägenhet än Ekonomi finans 

och  Franska  finans.  Investeringsbolag  och  banker  bör  också  ha  i  åtanke  att  Ekonomi 

finans  till  större del  tenderar  att  tro på EMH och  ser på  aktierekommendationer med 

mer kritiska ögon.  

 

‐  Det  finns  luckor  inom  utbildningarna  som  gör  att  det  teoretiska  perspektivet  kan 

vinklas.  Vikten  av  riskens  del  vid  prisbildning  måste  lyftas  fram.  Franska 

finansstudenter har ett mer irrationellt beteende än svenska finansstudenter, varför det 

kan vara av stor vikt är att lyfta fram behavioural finance i deras utbildning. 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‐ Då det finns utbildningar med lite smalare finansiellt perspektiv kan detta vara bra att 

känna  till  vid  internutbildning  hos  investeringsbolag  och  banker  vad 

internutbildningarna skulle behandla för finansiella ämnen. Franska finans och Ekonomi 

redovisning  har  ett  smalare  finansiellt  perspektiv  och  de  ämnen  som  kan 

rekommenderas att behandla är EMH, behavioural finance samt risk vid prisbildning.   

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Vår  undersökning  har  väckt  många  idéer  om  vidare  forskning.  Nedan  ges  förslag  på 

frågor som skulle vara intressanta att undersöka.  

 

‐  Hur  ser  uppfattningen  av  aktierekommendationer  ut  på  andra  ekonomiska 

utbildningslinjer?  

 

‐ Hur ser uppfattningen av aktierekommendationer ut på ekonomiska utbildningslinjer i 

andra länder, och vilken påverkan har de kulturella influenserna?  

 

‐  Finns  det  ytterligare  faktorer,  som  inte  undersökts  i  denna  studie,  som  signifikant 

påverkar en students uppfattning om aktierekommendationer?  

 

‐ Påverkas studenten starkare av en köprekommendation än en säljrekommendation?  

 

‐ Hur länge följer de uppfattningar om aktierekommendationer studenten har sedan 

utbildningstiden med in arbetslivet? 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8. Bilagor 

Bilaga 1 
Redovisning av enkätsvar och Beskrivande statistik 
 

 

1. Background
1.1 Gender:

Total 75 65,79% 39 34,21% 114 100%
Ekonomi, finansinriktning 29 60,42% 19 39,58% 48 100%
Ekonomi, redovisningsinriktning 3 30,00% 7 70,00% 10 100%
Industriell ekonomi, finansinriktning 22 95,65% 1 4,35% 23 100%
Business in France, finance 21 63,64% 12 36,36% 33 100%

1.2 Age:
24 21,05% 78 68,42% 12 10,53% 114 100%

1.3 Education:
48 42,11% 10 8,77% 23 20,18% 33 28,95% 114 100%

1.4 Year of education:
77 67,54% 37 32,46% 114 100%

5. Mark the courses you have studied:
Corporate Finance 41 85,42% 7 70,00% 23 100,00% 27 81,82% 98 85,96%
Portfolio Management 43 89,58% 0 0,00% 12 52,17% 13 39,39% 68 59,65%
Valuation 37 77,08% 8 80,00% 13 56,52% 7 21,21% 65 57,02%
Financial Markets 37 77,08% 3 30,00% 21 91,30% 16 48,48% 77 67,54%
Risk Management/Derivatives 43 89,58% 1 10,00% 11 47,83% 7 21,21% 62 54,39%
International Finance 26 54,17% 2 20,00% 2 8,70% 13 39,39% 43 37,72%
Banking/Financial Intermediaries 21 43,75% 0 0,00% 7 30,43% 12 36,36% 40 35,09%
Econometrics 8 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 12 36,36% 20 17,54%
Statistics (intermediate or higher course) 31 64,58% 6 60,00% 14 60,87% 19 57,58% 70 61,40%
Other intermediate or advanced finance courses 2 4,17% 1 10,00% 3 13,04% 7 21,21% 13 11,40%

2. Habits
2.1 Do you frequently read financial papers?

Total 83 72,81% 31 27,19% 114 100%
Ekonomi, finansinriktning 40 83,33% 8 16,67% 48 100%
Ekonomi, redovisningsinriktning 7 70,00% 3 30,00% 10 100%
Industriell ekonomi, finansinriktning 19 82,61% 4 17,39% 23 100%
Business in France, finance 17 51,52% 16 48,48% 33 100%

2.2 Do you save in mutual funds?
Total 60 52,63% 54 47,37% 114 100%
Ekonomi, finansinriktning 35 72,92% 13 27,08% 48 100%
Ekonomi, redovisningsinriktning 6 60,00% 4 40,00% 10 100%
Industriell ekonomi, finansinriktning 13 56,52% 10 43,48% 23 100%
Business in France, finance 6 18,18% 27 81,82% 33 100%

2.3 Do you own a stock portfolio?
Total 48 42,11% 66 57,89% 114 100%
Ekonomi, finansinriktning 28 58,33% 20 41,67% 48 100%
Ekonomi, redovisningsinriktning 3 30,00% 7 70,00% 10 100%
Industriell ekonomi, finansinriktning 14 60,87% 9 39,13% 23 100%
Business in France, finance 3 9,09% 30 90,91% 33 100%

Man Woman Total

20-22 years 23-25 years 26-29 years

Yes No Total

Total

Ekonomi finans Ekonomi redovisning Industriell finans Franska finans

Ekonomi finans

Total

Year 4 Year 5 Total

TotalEkonomi redovisning Industriell finans Franska finans

Yes No Total

Yes No Total
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3. Confidence
3.1 How would you describe your grades in school?

8 7,02% 64 56,14% 42 36,84% 114 100%
3.2 Do you believe it is possible to constantly generate a higher  

yield by using an active investment strategy (trading)?
Total 53 46,49% 48 42,11% 17 15,15% 114 100%
Ekonomi, finansinriktning 18 37,50% 27 56,25% 3 6,25% 48 100%
Ekonomi, redovisningsinriktning 5 50,00% 2 20,00% 3 30,00% 10 100%
Industriell ekonomi, finansinriktning 13 56,52% 8 34,78% 2 8,70% 23 100%
Business in France, finance 17 51,52% 11 33,33% 5 15,15% 33 100%

3.3 We will now present four scenarios. You have the choice 
to play or not to play the game if…

3.3.1 The amount of money you'll get if you don't play is EUR 100.
98 85,96% 16 14,04% 114 100%

3.3.2 The amount of money you'll get if you don't play is EUR 1000.
78 68,42% 36 31,58% 114 100%

3.3.3 The amount of money you'll get if you don't play is EUR 5000.
19 16,67% 95 83,33% 114 100%

3.3.4 The amount of money you'll get if you don't play is EUR 7500.
7 6,14% 107 93,86% 114 100%

No No opinion

Play Don't Play Total

Play Don't Play Total

Total

Total

Play Don't Play Total

Play Don't Play Total

Lower grades Similar grades Higher grades

Yes
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4. Analyze a share price recommendation
4.1 Do you think the price of the stock after one year, 

will be the same, higher or lower than EUR 11,7?
Total 30 26,32% 6 5,26% 78 68,42% 114 100%
Ekonomi, finansinriktning 14 29,17% 3 6,25% 31 64,58% 48 100%
Ekonomi, redovisningsinriktning 3 30,00% 2 20,00% 5 50,00% 10 100%
Industriell ekonomi, finansinriktning 6 26,09% 0 0,00% 17 73,91% 23 100%
Business in France, finance 7 21,21% 1 3,03% 25 75,76% 33 100%

4.2 Do you think the price of the stock after onte year, will be
 the same, higher or lower than the predicted EUR 15?
Total 70 61,40% 29 25,44% 15 13,16% 114 100%
Ekonomi, finansinriktning 35 72,92% 9 18,75% 4 8,33% 48 100%
Ekonomi, redovisningsinriktning 5 50,00% 4 40,00% 1 10,00% 10 100%
Industriell ekonomi, finansinriktning 13 56,52% 6 26,09% 4 17,39% 23 100%
Business in France, finance 17 51,52% 10 30,30% 6 18,18% 33 100%

Summa Aktiepristro
Total 26 22,81% 2 1,75% 42 36,84% 25 22% 12 10,53% 107 93,86% 7 6,14%
Ekonomi, finansinriktning 12 25,00% 1 0,88% 22 45,83% 6 13% 4 8,33% 45 93,75% 3 6,25%
Ekonomi, redovisningsinriktning 3 30,00% 0 0,00% 2 20,00% 3 30% 0 0,00% 8 80,00% 2 20,0%
Industriell ekonomi, finansinriktning 5 21,74% 0 0,00% 8 34,78% 6 26% 3 13,04% 22 95,65% 1 4,35%
Business in France, finance 6 18,18% 1 0,88% 10 30,30% 10 30% 5 15,15% 32 96,97% 1 3,03%

4.3 What do you think about the price a uear from now?

4.4 Do you think the information in the article is sufficient 
for making a prediction of the share price?
Missing riskinfo 7 14,58% 1 10% 1 4,35% 0 0,00% 9 7,89% 105 92,11%
Missing companyinfo 13 27,08% 1 10% 7 30,43% 6 18,18% 27 23,68% 87 76,32%
Missing market- and branchinfo 15 31,25% 1 10% 4 17,39% 5 15,15% 25 21,93% 89 78,07%
Missing calculation-based figures 6 12,50% 0 0% 6 26,09% 6 18,18% 18 15,79% 96 84,21%
Antalet kategorier saknade per respondent 
0 infokategorier 28 58,33% 9 90,00% 12 52,17% 21 63,64%
1 infokategorier 6 12,50% 0 0,00% 6 26,09% 8 24,24%
2 infokategorier 7 14,58% 0 0,00% 3 13,04% 3 9,09%
3 infokategorier 7 14,58% 1 10,00% 2 8,70% 1 3,03%

41,67% 10,00% 47,83% 36,36%

Total MissingEkonomi finans Ekonomi redovisning Industriell finansFranska finans

Öppna svar

Lower EUR 15 Higher Total

Lower EUR 11,7 Higher Total

Total Missing< EUR 11,7 At EUR 11,7 EUR 11,7 to 15 At EUR 15 EUR 15 >
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Bilaga 2 
Korrelationer mellan utbildningarna: 
 
 
Ekonomi finans – Ekonomi redovisning 

Correlations 
 Ekofinans Ekoredovisning 

Pearson Correlation 1 -,264** 

Sig. (2-tailed)  ,004 

Ekofinans 

N 114 114 

Pearson Correlation -,264** 1 

Sig. (2-tailed) ,004  
Ekoredovisning 

N 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
Ekonomi finans – Industriell finans 

Correlations 

 
Ekofinans 

Industriell 
finans 

Pearson Correlation 1 -,429** Ekofinans 

Sig. (2-tailed)  ,000 

Kvantitativ variabel (kvot, normalfördelade) Medel Stdavvikelse
Summa kurser 4,88 2,031
Ålder 4,7 1,591
Årskurs 4,32 0,47
Riskaversion 1,77 1,022
Aktiepristro
Summa saknad info 0,69 1,014

Kvalitativ variabel (ordinal) Median Range
Betyg 2 2
EMH 1 2
Dagskurs 3 2
Målkurs 1 2

Kvalitativ variabel (nominal)
Utbildning Eko-finans Eko-redovisning Ind. eko-finans Fransk eko-finans Total

48 10 23 33 114
Kön Man Woman Total

75 39 114
Finanstidning Yes No Total

83 31 114
Fonder Yes No Total

60 54 114
Aktieportfölj Yes No Total

48 66 114
Riskinfo Info missing Responses missing Total

9 105 114
Ftginfo Info missing Responses missing Total

27 87 114
Marknad/Braninfo Info missing Responses missing Total

25 89 114
Nyckeltalinfo Info missing Responses missing Total

18 96 114

Tot.antal
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 N 114 114 

Pearson Correlation -,429** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
Industriell 
finans 

N 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
Ekonomi finans – franska finans  

Correlations 
 Ekofinans Franska finans 

Pearson Correlation 1 -,544** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

Ekofinans 

N 114 114 

Pearson Correlation -,544** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
Franska finans 

N 114 114 
    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
Ekonomi redovisning – Franska finans 

Correlations 
 Ekoredovisning Franska finans 

Pearson Correlation 1 -,198* 

Sig. (2-tailed)  ,035 

Ekoredovisning 

N 114 114 

Pearson Correlation -,198* 1 

Sig. (2-tailed) ,035  
Franska finans 

N 114 114 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
Ekonomi redovisning – Industriell finans 

Correlations 

 
Ekoredovisning 

Industriell 
finans 

Pearson Correlation 1 -,156 

Sig. (2-tailed)  ,098 

Ekoredovisning 

N 114 114 

Pearson Correlation -,156 1 Industriell finans 

Sig. (2-tailed) ,098  
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Correlations 

 
Ekoredovisning 

Industriell 
finans 

Pearson Correlation 1 -,156 

Sig. (2-tailed)  ,098 

Ekoredovisning 

N 114 114 

Pearson Correlation -,156 1 

Sig. (2-tailed) ,098  
 N 114 114 

 
Industriell finans – Franska finans 

Correlations 

 Industriell 
finans Franska finans 

Pearson Correlation 1 -,321** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

Industriell finans 

N 114 114 

Pearson Correlation -,321** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
Franska finans 

N 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Bilaga 3 
Ekonomi finans 
Logistisk regression i Gretl. 
 

Model 95: Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: Ekonomi finans 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z Slope* 

const -0.832909 0.267842 -3.1097  
Aktieportfolj 1.16938 0.396804 2.9470 0.280303 

 
Mean dependent 
var  0.421053  S.D. dependent 

var  0.242890 

McFadden R-
squared  0.058066  Adjusted R-

squared  0.032290 

Log-likelihood -73.08634  Akaike criterion  150.1727 
Schwarz criterion  155.6451  Hannan-Quinn  152.3936 
 

*Evaluated at the mean 
Number of cases 'correctly predicted' = 74 (64.9%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0.243 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 9.01084 [0.0027] 
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Bilaga 4 
Industriell finans 
Logistiska regressioner i Gretl. 
 

Model 80: Ordered Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: Riskbenägenhet 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z p-value  

Inustriell finans 0.803351 0.377145 2.1301 0.03316 ** 
 
cut1 -1.68004 0.281283 -5.9728 <0.00001 *** 
cut2 -0.618962 0.221968 -2.7885 0.00530 *** 
cut3 1.82963 0.300367 6.0913 <0.00001 *** 
cut4 2.95287 0.44445 6.6439 <0.00001 *** 

 
Mean dependent 
var  1.771930  S.D. dependent 

var  1.022188 

Log-likelihood -149.9116  Akaike criterion  309.8231 
Schwarz criterion  323.5041  Hannan-Quinn  315.3755 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 59 (51.8%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 32.3661 [0.0000] 

 
Model 65: Logit, using observations 1-114 

Dependent variable: Industriell finans 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z Slope* 
const -2.03511 0.459864 -4.4255  
Finansiellt intresse 0.366243 0.209654 1.7469 0.0573631 

 
Mean dependent 
var  0.201754  S.D. dependent 

var  0.156626 

McFadden R-
squared  0.023350  Adjusted R-

squared -0.011540 

Log-likelihood -55.98357  Akaike criterion  115.9671 
Schwarz criterion  121.4395  Hannan-Quinn  118.1881 
 

*Evaluated at the mean 
Number of cases 'correctly predicted' = 91 (79.8%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0.157 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 2.67695 [0.1018] 

 
Model 63: Logit, using observations 1-114 

Dependent variable: Industriell finans 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z Slope* 
const -1.53623 0.267361 -5.7459  
Nyckeltal 0.843087 0.566994 1.4869 0.15625 

 
Mean dependent 
var  0.201754  S.D. dependent 

var  0.158386 

McFadden R-
squared  0.018115  Adjusted R-

squared -0.016776 
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Log-likelihood -56.28367  Akaike criterion  116.5673 
Schwarz criterion  122.0397  Hannan-Quinn  118.7883 
 

*Evaluated at the mean 
Number of cases 'correctly predicted' = 91 (79.8%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0.158 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 2.07673 [0.1496] 

Bilaga 5 
Franska finans 
Logistiska regressioner i Gretl 
 

Model 65:Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: Franska finans 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z Slope* 

const 2.08964 0.721515 2.8962  
Finansiellt intresse -1.26005 0.286017 -4.4055 -0.20813 
Finansiella kursämnen -0.268793 0.122032 -2.2026 -0.0443982 

 
Mean dependent 
var  0.289474  S.D. dependent 

var  0.165176 

McFadden R-
squared  0.278882  Adjusted R-

squared  0.235145 

Log-likelihood -49.46253  Akaike criterion  104.9251 
Schwarz criterion  113.1337  Hannan-Quinn  108.2565 
 

*Evaluated at the mean 
Number of cases 'correctly predicted' = 93 (81.6%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0.165 
Likelihood ratio test: Chi-square(2) = 38.2579 [0.0000] 

 
Model 86: Logit, using observations 1-114 

Dependent variable: Franska finans 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z Slope* 
const 0.0810855 0.411723 0.1969  
Riskbenägenhet -0.592984 0.239327 -2.4777 -0.118213 

 
Mean dependent 
var  0.289474  S.D. dependent 

var  0.199353 

McFadden R-
squared  0.056359  Adjusted R-

squared  0.027201 

Log-likelihood -64.72572  Akaike criterion  133.4514 
Schwarz criterion  138.9238  Hannan-Quinn  135.6724 
 

*Evaluated at the mean 
Number of cases 'correctly predicted' = 85 (74.6%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0.199 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 7.73155 [0.0054] 

Bilaga 6 
Aktieportfölj 
Logistiska regressioner i Gretl 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Model 89: Logit, using observations 1-114 

Dependent variable: Aktieportfolj 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z Slope* 
const -1.75645 0.52284 -3.3594  
Riskbenägenhet 0.749716 0.227393 3.2970 0.181476 
EMH 0.0648823 0.217342 0.2985 0.0157054 

 
Mean dependent 
var  0.421053  S.D. dependent 

var  0.242060 

McFadden R-
squared  0.085993  Adjusted R-

squared  0.047329 

Log-likelihood -70.91942  Akaike criterion  147.8388 
Schwarz criterion  156.0474  Hannan-Quinn  151.1702 
 

*Evaluated at the mean 
Number of cases 'correctly predicted' = 71 (62.3%) 

f(beta'x) at mean of independent vars = 0.242 
Likelihood ratio test: Chi-square(2) = 13.3447 [0.0013] 

Bilaga 7 
EMH 
Logistiska regressioner i Gretl 
 

Model 62: Ordered Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: EMH 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z p-value  

Portfolio management -1.13839 0.390438 -2.9157 0.00355 *** 
Kön -1.42649 0.407094 -3.5041 0.00046 *** 

 
Mean dependent 
var  1.043860  S.D. dependent 

var  0.944386 

Log-likelihood -101.2018  Akaike criterion  210.4035 
Schwarz criterion  221.3483  Hannan-Quinn  214.8454 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 66 (57.9%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(2) = 20.9586 [0.0000] 

Bilaga 8 
Riskbenägenhet 
Logistiska regressioner i Gretl 
 

Model 84: Ordered Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: Riskbenägehet 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z p-value  

Franska finans -1.06988 0.43656 -2.4507 0.01426 ** 
 

Mean dependent 
var  1.771930  S.D. dependent 

var  1.022188 

Log-likelihood -148.0806  Akaike criterion  306.1612 
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Schwarz criterion  319.8422  Hannan-Quinn  311.7136 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 59 (51.8%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 36.028 [0.0000] 

 
Model 80: Ordered Logit, using observations 1-114 

Dependent variable: Riskbenägenhet 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z p-value  
Industriell finans 0.803351 0.377145 2.1301 0.03316 ** 

 
Mean dependent 
var  1.771930  S.D. dependent 

var  1.022188 

Log-likelihood -149.9116  Akaike criterion  309.8231 
Schwarz criterion  323.5041  Hannan-Quinn  315.3755 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 59 (51.8%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 32.3661 [0.0000] 

Bilaga 9 
Aktiepristro 
Logistiska regressioner i Gretl 
 

Model 80: Ordered Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: Aktiepristro 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z p-value  

EMH 0.447394 0.188248 2.3766 0.01747 ** 
 

Mean dependent 
var  64.11404  S.D. dependent 

var  240.1789 

Log-likelihood -169.9415  Akaike criterion  351.8830 
Schwarz criterion  368.3002  Hannan-Quinn  358.5458 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 42 (36.8%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 31.0436 [0.0000] 

 
Model 70: Ordered Logit, using observations 1-114 

Dependent variable: Aktiepristro 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z p-value  
Kön -1.18547 0.380792 -3.1132 0.00185 *** 
Finansiellt intresse -0.337589 0.157167 -2.1480 0.03172 ** 

 
Mean dependent 
var  64.11404  S.D. dependent 

var  240.1789 

Log-likelihood -167.7645  Akaike criterion  349.5289 
Schwarz criterion  368.6823  Hannan-Quinn  357.3022 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 48 (42.1%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(2) = 35.3977 [0.0000] 

 
Model 70: Ordered Logit, using observations 1-114 
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Dependent variable: Aktiepristro 
QML standard errors 

  Coefficient Std. Error z p-value  
Finansiella ämnen -0.137612 0.0859913 -1.6003 0.10953  

 
Mean dependent 
var  64.11404  S.D. dependent 

var  240.1789 

Log-likelihood -171.6103  Akaike criterion  355.2206 
Schwarz criterion  371.6378  Hannan-Quinn  361.8834 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 42 (36.8%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 27.706 [0.0000] 

Bilaga 10 
Saknad information 
Logistiska regressioner 
 

Model 60: Ordered Logit, using observations 1-114 
Dependent variable: Saknad information 

QML standard errors 
  Coefficient Std. Error z p-value  

Finansiella ämnen 0.185779 0.0957995 1.9392 0.05247 * 
 

Mean dependent 
var  0.692982  S.D. dependent 

var  1.014298 

Log-likelihood -120.8996  Akaike criterion  249.7992 
Schwarz criterion  260.7440  Hannan-Quinn  254.2411 
 

Number of cases 'correctly predicted' = 70 (61.4%) 
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 16.6477 [0.0000] 

 
 



 
 

111 
 

Bilaga 11 
Enkät som skickades ut till franska studenter 
 

QUESTIONNAIRE   1(2) 
What do you think about share price recommendations? 

 
We are two students from Linköping University in Sweden studying International Business and Finance. We are 
currently writing our master thesis where we are interested in peoples reactions to short and simplified share price 
recommendations. This questionnaire only takes a few minutes of your time, but would help us a lot. By 
participating you have the chance to win a gift card from Ryan Air.   
Remember to read the questions carefully. When finished push the “Finish Survey”-button and the answers will be 
sent to us. We guarantee you that the questionnaire is fully anonymous. We are thankful for your contribution!  
Kind regards, 
Anna and Malin 
1. Background     ……: 
1. Gender:   ☐ Man        ☐ Woman  
2. Age:………………… 
3. Education and major: 
 Answer:……………………………………………………………. 
4. Year of education: 
☐1 ☐2 ☐3 ☐Övrig:…………. 
5. Mark the courses you have studied (or the closest equivalent) in your education: 
☐Corporate finance 
☐Portfolio management 
☐Valuation 
☐Financial markets 
☐Risk management/Derivatives 
☐International finance 
☐Banking/Financial intermediaries 
☐Econometrics 
☐Statistics (intermediate or higher course) 
☐Other intermediate or advanced finance courses 
2. Habits      ……: 
1. Do you frequently (several times a month) read financial papers? For example: Les Echos, 
The Economist, Le Journal de Finance, La Tribune, Financial Times etc.  
   ☐ Yes              ☐ No 
2. Do you save in mutual funds? 
   ☐ Yes             ☐ No  
3. Do you own a stock portfolio? 
   ☐ Yes              ☐ No  
3. Confidence     ……: 
1. How would you describe your grades in school compared to your classmates? 
   ☐ Lower grades than others      
     ☐ Similar grades to others        
     ☐ Higher grades than others  
2. Do you believe it is possible to constantly generate a higher yield by using an active 
investment strategy (trading)? 
   ☐ Yes              ☐ No           ☐No opinion   
3. We will now present four scenarios. You have the choice to play or not to play the game 
where you flip a coin. If you get a heads you’ll win EUR 10 000, if you get a tails you’ll win 
nothing. If you choose not to play you’ll get a fixed amount of money known in advance.. 
  1) The amount of money you’ll get if you don’t play is EUR 100.    What do you do? 
     ☐ Play         ☐ Don’t Play 
  2) The amount of money you’ll get if you don’t play is EUR 1 000. What do you do? 
     ☐ Play         ☐ Don’t Play 
  3) The amount of money you’ll get if you don’t play is EUR 5 000. What do you do? 
     ☐ Play         ☐ Don’t Play 
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  4) The amount of money you’ll get if you don’t play is EUR 7 500. What do you do? 
     ☐ Play         ☐ Don’t Play 
 
3. Analyze a share price recommendation   ……: 
The information and graphs in the article are taken from the well-reputed Swedish financial magazine 
“Affärsvärlden” (“The Business World” in our translation). We have deliberately removed the name of 
the company to avoid biases due to prior knowledge of the company. Read the article and answer to 
the belonging questions below.  

 
 
 

 
 
1. As you can see in the article, the latest share price is EUR 11,7 (the 7th February 2011). Do 
you think the share price of the stock after one year, will be the same, higher or lower than 
EUR 11,7? 
   ☐ Lower  ☐ EUR 11,7       ☐ Higher 
2. In the article, the predicted share price a year from now is EUR 15. Do you think that the 
price after one year, will be the same, higher or lower than the predicted EUR 15? 
   ☐ Lower  ☐ EUR 15        ☐ Higher 
3. After reading the article, what do you think about the price a year from now (the 7th February 
2012)? Leave blank if you think you already answered the question above, or have no opinion. 
     Answer:…………………………………………………………………………………………. 
4. do you think the information in the article is sufficient for making a prediction of the share 
price? If you think some vital information is missing you may list it below. 
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     Answer:…………………………………………………………………………………………. 
 
5. If you want to have the chance to win a EUR 25 gift card from Ryan Air, please enter your e-mail 
address below to participate in the competition: 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 12 
Mail som skickades ut i samband med enkät till svenska studenter 
 
 
Hej! 
Vill du vinna ett presentkort hos Ryan Air? Svara på enkäten och du är med i 
utlottningen av presentkort på 25 Euro hos Ryan Air. 
 
Vi är två sistaårsstudenter från Internationella civilekonomprogrammet som skriver 
vårt examensarbete som behandlar studenters reaktioner på aktierekommendationer. 
Enkäten består av en kort artikel som tar ca 1 minut att läsa samt ett antal frågor.  
Genom att besvara enkäten som är länkad i mailet och i den lämna din e‐mail är du med 
i utlottningen om priserna.  
 
Det skulle vara en stor hjälp för oss om du tar dig tid att svara på denna enkät! 
Länk till enkäten:  
Svara senast tisdagen den 15 mars för att delta i utlottningen! 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Ejeklint och Malin Henriksson 
Internationella civilekonomprogrammet, åk 4 
Linköpings Universitet 
 
 

Bilaga 13 
Mail som skickades ut i samband med enkät till franska studenter 
 
"Hi, 
 
Do you want to win a gift card at Ryan Air? Answer to this questionnaire and you? ll 
participate in the raffle of 25 euros gift cards at Ryan Air. 
 
We are two students studying our last year of international business at Linköping 
University in Sweden and we are currently writing our master thesis about students 
reactions on share price recommendations. 
 
The questionnaire contains a short article that takes a minute to read and some 
questions. 
 
By answering the questionnaire, the link in this mail, and writing your e‐mail in it you?ll 
have the chance to win a gift card.  
 
It would help us a lot if you took you time to answer!  
 
This is the link to the survey: 
http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=98ochxknlpe83p1884481  
 


