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Sammanfattning  
 

Titel: What influence the stock market? - En kvantitativ studie om psykologiska faktorer och 

prognosers inverkan på aktieägarnas investeringsbeslut.  

 

Ämne: Företagsekonomi C, finansiering 15 hp  

 

Författare: Sandra Kifork & George Issa 

 

Handledare: Maria Smolander 

 

Examinator: Cheick Wagué  

 

Nyckelord: Prognoser, kvartalsrapporter, marknadsanalytiker, behavioral finance, effektiva 

marknadshypotesen. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om bakomliggande psykologiska faktorer 

har någon inverkan på aktieägarnas investeringsbeslut samt om prognoser rörande 

kvartalsrapporter har någon påverkan på aktieägarnas investeringsbeslut. 

 

Metod: Studien kombinerar en tillämpning av två olika metoder, enkätundersökning och en 

eventstudie. Syftet med enkätundersökningen var att undersöka de psykologiska faktorerna 

hos aktieägarnas tänkande vid investeringsbeslut. Eventstudien avser att mäta 

aktiemarknadens reaktion på prognoser och om eventuella förändringar uppstått i företagens 

aktiekurs på grund av detta. 

 

Teori: Studien utgår ifrån etablerade teorier inom följande ämnesområden behavioural 

finance, den effektiva marknads hypotesen och the economic man.  

 

Slutsats: Bakomliggande psykologiska faktorer har en viss inverkan i aktieägarnas 

investeringsbeslut. Både eventstudien och enkätundersökningen, i synnerlighet den del av 

enkäten som omfattar prognoserna, påvisade att aktieägare inte påverkas av prognoser som är 

publicerade av marknadsanalytiker.  
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Abstract 

Title: What influence the stock market? - A quantitative study on psychological factors and 

forecasts impact on shareholders' investment decisions. 

 

Subject: Bachelor thesis in Business administration  

 

Authors: Sandra Kifork and George Issa  

 

Advisors Maria Smolander  

 

Examiner: Cheick Wagué  

 

Keyword: Forecasts, quarterly reports, market analysts, behavioral finance, the efficient 

market hypothesis.  

 

Purpose: The purpose of this paper is to examine if underlying psychological factors have an 

impact on shareholders' investment decisions and if forecasting quarterly reports have an 

impact on shareholders' investment decisions. 

 

Methods: The study combines an application of two different methods, survey and an event 

study. The purpose of the survey was to investigate if psychological factors interfere with 

shareholders' investment decisions. The Event study is designed to measure equity market 

reaction to the forecasts and if any changes occurred in the companies' share price.  

 

Theoretical: This study is based on established theories in the fields of behavioral finance, 

the efficient market hypothesis and the economic man. 

 

Conlusion: Underlying psychological factors have a certain impact on the shareholders' 

investment decisions. Both events study and survey, in particularly the part of the survey, 

which includes forecasts, showed that the shareholders are not affected by the forecasts 

published by market analysts. 
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Definitionslista 

Kvartalsrapporter - varje kvartal släpper företagen ut en kvartalsrapport, som även kallas för 

delårsrapport. Dessa rapporter innehåller finansielldata som är en förenklad resultaträkning.  

Marknadsanalytiker - individer som analyserar information och data om marknader för att 

sedan fastställa prognoser inför framtiden. 

Prognoser - baseras på kvartalsrapporter från företagen. Prognoserna framtas av 

marknadsanalytiker för att förutspå framtida händelseförlopp. 

Behavioral finance - med hjälp av psykologi ge svar på marknadens ineffektivitet.  

Effektiva marknadshypotesen - innebär att priset på aktiemarknaden återspeglar allt 

tillgänglig information. För att detta skall vara möjligt måste alla individer agera rationellt.   
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1. Inledning  

Kapitlet har för avsikt att ge läsaren en allmän uppfattning om studiens innehåll. 

Inledningsvis presenteras även bakgrund, problemet och syftet med studien 

 

1.1 Bakgrund 

I början av 2016 har den svenska börsen bevittnat dramatiska upp- och nedgångar i en tid som 

framför allt kännetecknas av hög osäkerhet. I skrivandets stund (2016-02-25) har marknaden 

hittills backat med 7,2 procent, efter att börsen de senaste dagarna återhämtat sig efter flera 

veckors fallande trend.
1
 De bakomliggande faktorerna är inte helt uppenbara, men de flesta 

analytikerna är överens om att det föreligger vissa gemensamma nämnare. Fallande oljepris, 

börsras i Kina åtföljt av förändringar i den kinesiska valutakursen och nervositet kring 

världskonjunkturerna som betraktas vara några av de utlösande faktorerna bakom 

börsnedgången. Under januari månad var börsen nere på 11 procent och förutspåddes 

historiskt att bli den sämsta på 30 år.
2
  

Nyhetsrapporteringen i media var påtaglig och rekommendationerna för hur investerare skulle 

förhålla till den uppkomna situationen var många.
3
 Det rådde skilda uppfattningar bland 

rådgivare, analytiker och finansiella journalister. En del föreslog att det var ett bra tillfälle för 

investeringar nu när börsen hade fallit så mycket medan andra ansåg att man skulle dra sig 

tillbaka temporärt från börsmarknaden och istället placera sina pengar i mer säkra 

räntebärande konton.
4
 Den teknologiska utvecklingen har möjliggjort att vi inte längre 

begränsas i att enbart erhålla nyheter från tidigare traditionella informationskanaler som TV, 

radio eller papperstidningar. Internet har revolutionerat vårt sätt att införskaffa och sprida 

information, detta  tillsammans med smarta tekniska lösningar som exempelvis 

smarttelefoner, surfplattor och datorer bidragit till att göra världen både mer globaliserad och 

information mer tillgänglig. 

Kommunikation handlar i grunden om påverkan, vilket betraktas medvetet eller omedvetet. 

När man reagerar på något som någon säger anses rimligtvis att vara påverkad. I en 

kommunikationsprocess kan beteendeförändringar uppstå på grund av påverkan. Beteende 

kan omfatta alla typer av reaktioner oavsett om de är enkla eller komplicerade, tydliga eller 

diskreta.
5
 Det psykologiska perspektivet där individens rationella tänkande står i centrum blir 

avgörande i beslutsfattandet.  

Teorier om den effektiva marknadshypotesen utgår från att investerare är fullt rationella och 

agerar utifrån att deras investering skall generera den högsta möjliga avkastning. Men enligt 

                                                           
1
 www.di.se 

2
 Mölne, "Januaribörsen kan bli sämsta på 30 år", Dagens Industri, 2016-01-21, hämtad 2016-02-20 från 

www.di.se  
3
 Åkerman, "Få inte panik i börsraset", Dagens Industri, 2016-02-08, hämtad 2016-05-21 från www.di.se 

4
 Dahlberg, "Carl Bennet: Börsfallet är snart över", Svenska dagbladet, 2016-01-21, hämtad 2016-04-07 från 

www.svd.se 
5
 Wächter, Inte bara ord: Om kommunikation, massmedia och påverkan, Beyronds AB, Malmö, 1974, s. 119-

120 
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ett talesätt på Wall Street anses orsakerna bakom svängningarna på börsen bottna i rädsla och 

girighet.
6
  

Nobelpriset i ekonomi 2002 delades av amerikanerna Daniel Kahneman och Vernon Smith. 

Deras forskning inom det ekonomiska fältet har öppnat vägen för ett helt nytt synsätt inom 

ekonomiska teorier, genom att kombinera inslag av psykologi och experiment.
7
 Det har 

bidragit till att intresset för psykologiska beteendemönster, även kallad behavioral finance 

(marknadspsykologi) fått stor publicitet. Kraftiga fluktuationer på börsen och historiska 

finansiella bubblor kanske inte kan enbart förklaras med traditionella ekonomiska teorier. 

Möjligtvis kan andra bakomliggande faktorer bättre förklara de anomalier som 

aktiemarknaden visar upp idag? 

Två av dessa anomalier är Januarieffekten och Holiday effects. Januarieffekten innebär att 

aktieutdelningen tenderar att vara högre under januarimånad i jämförelse med årets övriga 

månader. Holiday effect visar att aktieutdelningen är högre på fredagar i jämförelse med 

måndagar, med andra ord innebär det att det är högre utdelning vid veckoslutet än vid börja av 

veckan.
8
 Dessa fenomen är lite besvärliga att förklara för anhängare av den effektiva 

marknadshypotesen.  Forskare inom behavioral finance menar om föreställningen om den 

effektiva marknadshypotesen överensstämmer med verkligheten, bör man kunna räkna fram 

dessa anomalier. Detta skulle kunna genomföras genom tillämpningar av relevanta 

matematiska modeller uppbyggda på tillgänglig information och därmed förklara varför dessa 

avvikelser uppkommer på marknaden.
9
    

Forskare som Shiller anser att kraftiga fluktuationer på finansmarknaden orsakas av 

psykologiska faktorer, då traditionella teorier inte förklarar orsakerna tillräckligt bra. Vidare 

uppmärksammar Shiller vikten av hur kommunikationen i ett samhälle har en tendens att 

påverka och forma människor till att tänka likadant. Detta skulle förklara varför det kan 

uppstå flockbeteende på marknaden. Om däremot kan påvisa att människor är oberoende av 

varandra och inte påverkas av samma informationsflöde anser Shiller att det underlättar att 

avfärda att marknaden påverkas av flockbeteende eller av andra psykologiska 

faktorer.
10

Andra forskare anser som exempelvis Shefrin att psykologiska faktorer berör alla 

aspekter inom investeringsbeslut. Det är en faktor som är svår att ignorera eller förneka och 

det bör alla marknadsaktörer förstå.
11

 

Framställningen angående bevis om hur psykologiska faktorer påverkar investeringsbeslut har 

förstärkts det senaste decenniet. Många ekonomer idag är medvetna om att investerare kan 

uppträdda irrationellt och att deras uppträdande kan få konsekvenser på marknaden.
12

 

 

 
                                                           
6
 Nofsinger, The psychology of Investing, Person Prentice Hall, New Jersey, 2008, s. 1-2    

7
Kahneman, Smith, Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 

2002,  NobelPrize, 2002-10-09, www.nobelprize.org, hämtad 2016-02-10  
8
 Hirschey, Nofsinger,  Investements: Analysis and Behavior, MacGraw-Hill, New York, 2008, s. 184-186 

9
 Baker, Nofsinger, Kolb, Behavioral Financ: Investors, Corporations, and Markets, Wiley, Hoboken, 2010,  s. 

333, hämtad 2016-03-30 från www.su.se 
10

 Shiller, Irrational exuberance, NJ Princeton University Press, Princeton, 2000, s.175, hämtad 2016-04-07 från 

www.Books.Google.se 
11

 Shefrin, Hersh, Beyond greed and fear: understanding behavioral finance and the psychology of investing,  

Oxford University Press, Oxford, 2002, s. 310, hämtad 2016-03-30 från www.su.se  
12

 Nofsinger, 2008,  s. 2-3.    
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1.2 Problemdiskussion 

I dag finns det en mängd olika hemsidor med tillhörande forum som investerare kan vända sig 

till, delvis för att inhämta information och även för att ta del av andra investerares och 

marknadsanalytikers rekommendationer. Trotts att många investerare har tillgång till samma 

information, har individen en tendens att bearbeta information på olika sätt. Vissa är rationella 

samtidigt som andra är mer irrationella i sitt beslut förfarande. I enlighet med en studie 

framställd av Garcias påverkas investeringsbesluten av en rad olika psykologiska faktorer. 

Studien undersöker hur individer uppfattar och bearbetar information när de ska fatta beslut. 

Enligt resultatet anses två stycken psykologiska faktorer vara de mest utmärkande i 

beslutfattandet, övertro och den kognitiva förmågan varje individ.
13

  

I flertalet andra studier hittade forskarna en koppling mellan beteende och övertro inom 

handel. Studien utfördes av Grinblatt och Keloharju, som undersökte data från 

fortkörningsböter och ägandeskap av sportbilar i syfte av att hitta beteendemönster som kan 

relateras till handelsaktivitet
14

. Bertrand och Schoars forskning visar att äldre chefer i 

förhållande till yngre chefer var mer konservativa, samtidigt som yngre chefer uppvisade 

högre grad av övertro och risktagande i deras beslutfattande
15

. Ett annat samband som 

upptäcktes var att individer som inte har en utbildningsbakgrund tenderar att ha en högre grad 

av övertro tillskillnad från individer som har en utbildningsbakgrund. Forskningen utfördes av 

Lundberg
16

. En intressant frågeställningen är hur hög grad av övertro aktieägare uppvisar på 

aktiemarknaden? 

När marknaden uppvisar stora fluktuationer kan det leda till att olika beteendemönster 

uppstår. Ett av dessa beteenden är något som benämns som flockbeteende. Enligt en 

forskningsartikel av Blasco, Corredor och Ferreruela leder flockbeteende till att investerar 

baserar sina investeringsbeslut på hur andra har agerat på marknaden, vilket kan leda till att en 

"Domino-effekt" uppstår.
17

 I en annan forskningsartikel som också handlar om flockbeteende 

av Bikhchandani och Sharma, ansågs det vara svårt att undgå att flockbeteende uppstår på 

aktiemarknaden i synnerlighet när så många investerar har tillgång till en och samma 

information.
18

  

Valet av vilken metod som tillämpas vid investeringsbeslut kan ha stor betydelse för 

avkastningen. Hoffman och Shefrins forskning visade att individer som gör dåliga 

portföljresultat använde sig oftast av en tekniskanalys vilket ledde till låg avkastning
19

.  En 

tekniskanalys är en metod aktieägare använder sig av innan de tar ett investeringsbeslut. 

Metoden utgår från att individen undersöker aktiekursens rörelsemönster och utifrån det 

                                                           
13

Gracía, Financial Education And Behavioral Finance: New Insights Into The Role Of Information In Financial 

Decisions, Journal of economic surveys, Volume 27, Issue 2, (2013) Pages 297–315 
14

Grinblatt and Keloharju, Sensation Seeking, Overconfidence, And Trading Activity, The Journal of Finance, 

Volume 64, No. 2, (2009) Pages. 549-578 
15

Bertrand and Schoar, Managing with Style: The Effect of Managers on Firm Policies, The Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 118,  No. 4, (2003) Pages 1169-1208 
16

Lundeberg, Fox and Puncochar, Highly Confident but Wrong: Gender Differences and Similarities in 

Confidence Judgments, Journal of Educational Psychology, Vol. 86, No. 1, (1994) Pages 114-121 
17

Blasco, Corredor and Ferreruela, Market sentiment: a key factor of  investors' imitative behaviour, Accounting 

& Finance, Volume 52. Issue 3, (2012) Pages 663–689 
18

Bikhchandani and Sharma, Herd Behavior in Financial Markets, IMF Staff Papers, Vol. 47,  No. 3,  (2000) 

Pages 279-310 
19

Hoffman, Shefrin, Technical analysis and individual investors, Journal of Economic Behavior & organization, 

Volume 107, (2014) Pages 487-511 
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försöka förutspå framtiden
20

. Å andra sidan visar forskning av Abarbanell och Bushee att en 

fundamentalanalys ger bättre framtida avkastningar.
21

 En fundamentalanalys är ytterligare en 

metod som aktieägare använder sig av innan de tar ett investeringsbeslut. När en individ 

använder metoden undersöks bland annat företagets kvartalsrapporter och årsredovisningar.
22

  

Trots att forskningen gjord av Hoffman och Shefrin påvisade så negativt resultat gällande 

användandet av en teknisktanalys skulle det vara intressant att undersöka hur aktieägare 

förhåller sig till dessa metoder. 

Kvartalsrapporter från företag har en stor informativ betydelse för bland annat aktieägare, 

investerare, marknadsanalytiker och finansiella journalister. Innan rapporten offentliggörs 

framlägger oftast marknadsanalytiker prognoser som även innehåller köp, sälj och behåll 

rekommendationer för att förutspå resultatet i kommande kvartalsrapporter. Forskaren Lindén 

har undersökt precisionen i olika svenska tidningars aktie rekommendationer som författas av 

bland annat journalister och aktieanalytiker. I forskningen framgår det att majoriteten av alla 

köprekommendationer som publicerats varit missgynnande för aktieägare
23

. En intressant 

faktor är att undersöka om dessa prognoser har en påverkan på aktieägarnas 

investeringsbeslut?  

 

1.3 Problemformulering  

Skribenterna har för avsikt att undersöka om psykologiska faktorer som exempelvis 

flockbeteende, sinnesstämning, övertro och över- och underreaktion har inverkan på 

aktieägarnas investeringsbeslut. Som benämndes tidigare i inledningen av studien kan en 

kommunikationsprocess leda till att beteendeförändringar uppstår på grund av påverkan. 

Därför vill skribenterna utreda om prognoser på kvartalsrapporter kan påverka aktieägarnas 

investeringsbeslut. 

 

1.4 Undersökningsfrågor 

- Kan aktieägarnas investeringsbeslut påverkas av prognoser rörande företagens 

kvartalsrapporter? 

- Har ålder och ekonomisk utbildning någon betydelse för individens riskbenägenhet 

gällande handeln på den finansiella marknaden? 

- Vilken påverkan har negativa nyheter på aktieägarna? 

- Vilken påverkan har positiva nyheter på aktieägarna? 

- Kan flockbeteende uppstå på aktiemarknaden? 

                                                           
20

 Bernhardsson, Tradingguiden, 2002,  s. 243 , hämtad 2016-04-04 från www.Investeraren.se  
21

 Abarbanell and Bushee, Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy, American Accounting 

Association, Vol. 73, No. 1, (1998) Pages 19-45 
22

 Bernhardsson, s. 193 
23

Lindén, Stock Recommendations in Swedish Printed Media: Leading or Misleading, The European Journal of 

Finance, Volume 12, Issue 8, (2006) Pages 731-748 
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- Ligger en teknisk- eller en fundamentalanalys till grund för aktieägarnas 

investeringsbeslut? 

- Är aktieägare rationella vid köp och sälj av aktier? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats var att delvis undersöka om bakomliggande psykologiska faktorer 

har någon inverkan på aktieägarnas investeringsbeslut samt om prognoser rörande 

kvartalsrapporter påverkar på aktieägarnas investeringsbeslut. 

 

1.6 Avgränsning 

Skribenterna kommer att behandla utvalda teorier inom ämnet behavioral finance. Syftet med 

uppsatsen är delvis att  undersöka om psykologiska faktorer påverkar aktieägarnas 

investeringsbeslut, därför kommer en avgränsning att göras för att endast omfatta de teorier 

inom behavioral finance som skribenterna anser är mest relevanta för att uppfylla syftet med 

uppsatsen. Teorierna som kommer att behandlas är följande: sinnesstämning, övertro, 

flockbeteende, och  över- och underreaktion.  

För att sedan undersöka hur rationella aktieägare är vid sina investeringsbeslut och hur 

aktiemarknaden påverkas av prognoser rörande kvartalsrapporter, kommer även teorier inom 

den effektiva marknadshypotesen och the economic att inkluderas i studien.  

 

1.7 Disposition  

I första kapitlet presenteras inledningen och återger en kort presentation om vad arbetet 

handlar om samt syftet med uppsatsen. I andra kapitel presenterar skribenterna teorierna som 

är relevanta till undersökningen. Här delas teorierna utifrån de två forskningsfält som finns 

representerade, traditionella ekonomiska teorier och behavioral finance. I tredje kapitlet 

presenteras metoden och vald tillvägagångssätt samt motivering och kritik mot vald metod. I 

fjärde kapitlet presenteras och sammanställs resultaten. I kapitel fem analyseras och 

diskuteras resultaten för att sedan i kapitel sex redogöra för slutsatserna. Avslutningsvis i 

kapitel sju presenterar skribenterna förslag till framtida forskning och avslutande diskussion. 
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet genomlyser de teorier som skribenterna har valt att presentera för studien. I detta 

kapitel redovisas även sambandet mellan behaviour finance och de traditionella ekonomiska 

teorierna och dess konsekvenser på investeringsbeslut. 

 

2.1 Behavioral finance 

Psykologiska faktorer beaktas inte i uppbyggnaden av finansiella modeller. Istället är 

utgångspunkten att alla investerar är rationella, har tillgång till all tillgänglig information och 

är generellt ovilliga att ta risker. Inom traditionella prissättningsmodeller baseras 

avkastningen i relation till de risker som är förenade med investeringen. Dessa risker kan 

exempelvis vara förändringar i inflationstakten, räntor, tillväxttakten och arbetslösheten.
24

 

Prissättningsmodellerna har kritiserats för att bland annat vara otillräckliga och har uppvisat 

en begränsning i förmågan att förutspå den framtida avkastningen.
25

 Det har bidragit till att 

man börjat ifrågasätta  huruvida investerare alltid är rationella och börjat söka sig till 

psykologiska forskningsområden, för att hitta svar på de imperfektioner som marknaden 

uppvisar.
26

 Dessa inkonsekvenser försöks lösas genom att inkorporera mänskligt beteende 

som både uppstår individuellt och i grupp, genom att kombinera psykologisk teori med 

konventionell ekonomisk finans teori.
27

 

Under de senaste årtiondena har behavioral finance förändrat den traditionella ekonomiska 

disciplinen. Det har kulminerat i att Nobelpriset i ekonomi 2002 gick till amerikanerna Daniel 

Kahneman och Vernon Smith för sin forskning inom området behavioral finance. Människans 

roll och betydelse i ekonomiska analyser har återinförts som en framstående och central 

faktor. I grunden har det förändrad synen på ekonomin genom att erkänna att människor inte 

är ofelbara och är inte lika beräknande som ekonomer traditionellt fått det att framstå.
28

 

Tankeprocessen anses inte fungerar som den hos en dator. Den mänskliga hjärnan bearbetar 

information genom genvägar och emotionella filter. Dessa processer påverkar 

investeringsbesluten och leder till att investerare agerar irrationellt.
29

 

 

2.2 Flockbeteende 

På börsen uppstår flockbeteende när en stor rörelse sammansatt av en grupp investerare köper 

eller säljer en viss aktie samtidigt, under en viss tid. Investerare i allmänhet inhämtar 

information om hur andra har agerat på börsen för att validera sina egna investeringsbeslut. 

Detta för att försäkra sig om att man inte är ensam om det skulle visa sig att investeringen i 

slutändan fallerar.
30

 Det finns även ett intresse för vad andra tycker om lika investeringar, det 
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i sin tur ger upphov till att en social samstämmighet uppstår. När det uppkommer och flera 

människor agerar utifrån den här ömsesidiga förståelsen bildas en flock.
31

 

I en forskningsartikel framställd av Welch, studeras det ifall information som kommer ifrån 

börsanalytiker kan leda till att det uppstår vallning på aktiemarknaden. I studien presenteras 

tydliga bevis på att när det uppstår konsensus bland analytikerna och investerare följer köp 

och sälj rekommendationer av aktier medföra detta att flockbeteende uppstår på marknaden.
32

 

I en annan studie av Wen-Yi, Po-Jung, Sheng-Syan, undersöks det om eventuella specifika 

drag i aktiestrukturen, exempelvis P/E tal påverkar analytikernas rekommendationer. I studien 

återfinns bevis för att analytiker som följer det här skapar en möjlighet för att konsensus 

uppstår i rekommendationerna, vilket leder till att vallning och flockbeteende uppstår.
33

 Dessa 

fenomen är intressant att undersöka på prognoser, ifall det kan bidra till att flockbeteende 

uppstår på marknaden? 

 

2.3 Över- och underreaktion 

2.3.1 Överreaktion 

När en nyhet om ett företag kommer ut och har en positiv inverkan på aktiekursen tar 

individer oftast det för givet att aktiekursen kommer att fortsätta att växa i framtiden. 

Dessvärre stämmer det allt som oftast inte, eftersom en aktiekurs normalt vis har en 

nedgångsfas efter en ökning och man kan därtill inte förutspå när denna nedgångsfas 

tillkommer.
34

 De investerare som fortsätter att köpa fler aktier när aktiekursen befinner sig i 

sin uppväxt fas kommer få en låg avkastning på lång sikt eftersom aktiekursen inte växer i all 

framtid. Däremot de investerare som köper aktierna när aktiekursen är relativt låg har större 

chans att få en hög avkastning eftersom aktiekursen förmodligen kommer att öka i värde förr 

eller senare.
35

 Det beteende tyder på överreaktion hos investerarna.       

Enligt tidigare forskning gjord av forskaren Veronesi framgick det att aktieägare försöker 

skydda sig mot förändringar leder till överreaktion i aktiepriset gentemot goda nyheter.
36

   

2.3.2 Underreaktion 

En underreaktion uppstår främst när aktieägare är ouppmärksamma gällande offentlig 

information som förekommit om företaget
37

. Enligt en forskning gjord av Frazzini kan 

positiva och negativa nyheter om ett företag leda till en underreaktion av investerare. När det 

förekommer en positiv nyhet om ett företag har aktiekursen en tendens att öka i värde vilket 

leder till att de investerare som vill tjäna pengar på sina aktier säljer dem. Detta gör att 

                                                           
31
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aktiekursen inte ökar lika mycket som den skulle. När en negativ nyhet förekommer om ett 

företag har aktiekursen en tendens att sjunka i värde. Somliga investerare är ovilliga att sälja 

sina akter, trots aktiekursens nedgång i värde, vilket leder till aktiekursen inte sjunker lika 

mycket som den skulle.
38

 

 

2.4 Övertro 

Ett typiskt karaktärsdrag hos de flesta människor är att man föreställer sig vara bättre än 

genomsnittet, exempelvis när vänlighet, styrka och intelligens mäts. Det ställer naturligtvis 

saker och ting på sin spets alla kan inte vara över genomsnittet. Något som däremot tycks vara 

ett gemensamt kännetecken hos många människor, är förmågan att komma ihåg lycka och 

undantränga minnen av misslyckanden.
39

 Beteendet är applicerbart på investerare som är 

verksamma på aktiemarknaden, de flesta är snabba med att erkänna framgång genom lyckade 

affärer men är mer förtegna över misslyckanden. Övertro får investerare på aktiemarknaden 

att överskatta sin kunskap, underskatta risker och överdriva sin förmåga att analysera 

information. Detta kan leda till att en överdriven handel uppstår och ekonomiska förluster.
40

 

Övertro är även ett fenomen som i stor utsträckning är könsrelaterad, män i allmänhet handlar 

mer än kvinnor och samtidigt tar högre risker som generera högre avgifter och lägre 

avkastning.
41

 Dessa skillnader får även stöd av studier som har genomförts inom området. 

Barber och Odean studie visar att män överlag besitter en högre övertro än kvinnor genom att 

betrakta deras portfölj sammansättning. Män innehar mer riskfyllda portföljer än kvinnor som 

i sin tur generar en förhållandevis mindre avkastning
42

. Andersson studie understryker 

ungefär samma sak. Han presenterar bevis som styrker antaganden om att portföljer som har 

högre risk sammansättning innehas oftast av unga män som är mer självsäkra på sin förmåga 

att investera framgångsrikt, och som handlar mer än genomsnittet.
43

 

 

2.5 Sinnesstämning  

Människor upplever dåliga och bra dagar det är inga konstigheter. Vissa dagar kan den 

upplevda sinnestämningen påverka oss i viktiga avseenden som exempelvis berör 

beslutfattandet. Inom psykologin har mycket forskning bedrivits angående hur känslor och 

sinnesstämning påverkar beteendet.
44

  

Traditionell ekonomi har distanserat sig från den typen av forskningsresultat med hänvisning 

till att sinnesstämningen inte kan påverka individens sätt att handla på marknaden, exempelvis 
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42

 Barber and Odean, Boys Will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment, The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 116, No. 1, (2001) Pages 261-292 
43

 Anderson, Trading and under-diversification, Rev. Finance, (2013) Pages 1699–1741 
44

 Shu, Hul-Chu, Investor  mood and financial markets, Journal of Economic Behavior and organization,  Vol. 

76, Issue 2, (2010) Pages 267-282 



 
15 

 

vid köpa och sälja av aktier.
45

  Rationellt tänkande och långsiktigt övervägande anses ligga till 

grund för beslutprocessen.
46

 Även om humör och sinnestämning skiftar hos investerar 

kommer det inte att påverka marknaden i det långa loppet. Traditionell ekonomi utgår ifrån att 

marknaden är effektiv, självreglerad och opåverkbar av investerares sinnesstämning.
47

  

Forskningen inom sinnestämning anser att det är otillräckligt och menar att investerares beslut 

på aktiemarknaden även påverkas av faktorer som humör och känslor.
48

 Dessa påståenden 

underbyggs genom att hänvisa till de stora rörelserna på aktiemarknaden och de bubblor som 

inträffat, men även att investerare motivera deras marknadsstrategier med vaga hänvisningar 

till humör eller andra psykologiska faktorer.
49

 

En del studier som bedrivits inom ämnet är bland annat utförd av Kliger och Levy. Deras 

studie sammanställer uppgifter baserade på den amerikanska option och prisindex marknaden 

från 1987 till 1995 och presenterar bevis gällande att sinnesstämningen både påverkar 

avkastningen och riskhanteringen.
50

 Även andra studier, som bland annat presenteras av 

Lucey och Dowling påvisar att humöreffekten påverkar noggrannheten i beslutfattandet. 

Studien förhåller sig till att endast undersöka den irländska aktiemarknaden och visar att 

dåligt humör indikerar för beslutsfattaren att något är fel med hans eller hennes nuvarande 

situation, vilket leder honom eller henne att överväga beslutet mer analytiskt och kritiskt. 

Däremot ett gott humör är förknippat med mindre noggrant beslutsfattande, eftersom 

individen anses vara mer påverkbar i sitt beslutfattande.
51

 

 

2.6 Den effektiva marknadshypotesen 

"A market in which prices always "fully reflect" available information is called "efficient"." 

~ Eugene F. Fama
52

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Under 1970-talet utvecklade forskaren Eugene F. Fama fram teorin den effektiva 

marknadshypotesen
53

. Teorin innebär att aktiepriserna återspeglar all offentlig och privat 

information som finns tillgänglig på marknaden. Fama delar in teorin i tre stycken 

informationsgrupper, svag, semi-strak och stark
54

. Dessa grupper är hierarkiskt indelade där 

den starka gruppen befinner sig längst upp, med förutsättning att den starka gruppen uppnåtts 

innebär det att den svaga och semi-starka också uppnåtts
55

. Den svaga informationsgruppen 
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innebär att priset på aktiemarknaden återspeglar marknadens handelsmönster, volym och 

teknologiska åtgärder, med andra ord historisk data. Den semi-starka informationsgruppen 

innebär att priset på aktiemarknaden återspeglar all offentlig information som finns om 

företagets ekonomi och tillgångar, den informationen baseras på finansiella analyser och 

företagens pressmeddelanden. Slutligen, den starka informationsgruppen innebär att priset på 

aktiemarknaden återspeglar all offentlig- och privat information, med privat information 

menas då insider information. Fama anser att den starka informationsgruppen är den mest 

informationskrävande.
56

  För att en effektiv marknad skall uppnås måste alla individer ha full 

information och tänka rationellt innan individerna tar ett investeringsbeslut
57

. 

Frågan är huruvida rationella individer är samt hur mycket information de har innan de tar ett 

investeringsbeslut? Faktum är att alla individer inte tänker rationellt vid ett investeringsbeslut, 

individer må tänka rationellt till en viss del men inte fullt ut. I de flesta tillfällen finns det fler 

faktorer som exempelvis, intressen, humör, sociala umgänget som ligger till grund för ett 

investeringsbeslut. Trots att dagens teknologiska framsteg underlättat sökandet av information 

kan en individ inte ha tillgång till all information eftersom det finns ”insider” information som 

endast anställda i ett företag får ta del av. Många kan tro att prognoser är ett sätt att förutspå 

framtiden men det stämmer inte, eftersom det är väldigt sällan en prognos visar exakt samma 

resultat som den officiella rapporten, det försvårar möjligheten att uppnå en effektiv 

marknad.
58

   

 

2.7 The Economic Man 

Teorin ”the economic man” innebär att en individ tänker ekonomiskt vid investeringsbeslut. 

”The economic man” är en individ som tänker rationellt och väljer det alternativ som är 

billigast och genererar högst vinst. Vid sälj av aktier väntar ”the economic man” med att sälja 

sina aktier när aktiekursen befinner sig under uppgångsfasen för att generera så mycket vinst 

som möjligt
59

. Den teorin hör ihop med den effektiva marknadshypotesen, då en effektiv 

marknad uppnås genom att en individ har tillgång till full information och gör rationella val. 

För att det skall vara möjligt måste alla individer tolka informationen på samma sätt och göra 

samma val. Enligt en forskning gjord av Andrade framgick det att känslor kan ha en stor 

inverkan i en individs beslutsfattande samt störa det rationella ekonomiska tänkandet
60

. 

Undersökningen säger emot teorin om den effektiva marknadshypotesen samt ”the economic 

man” eftersom en individs känslor gör att individerna tolkar informationen på olika sätt, vilket 

leder till att alla individer inte gör samma investeringsbeslut.  
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2.8 Fundamental- och tekniskanalys 

De flesta aktieägare och marknadsanalytiker använder sig av olika typer av analyser innan de 

bestämmer sig för att ta ett investeringsbeslut. Utbudet av analyser är relativt stort men två av 

dessa analyser är fundamental- och tekniskanalys.  

En fundamentalanalys tar inte hänsyn till marknaden utan fokuserar endast på företaget och 

dess ekonomiska information. När investerare använder sig av en fundamentalanalys granskas 

bland annat företagets kvartalsrapporter, årsredovisningar. På lång sikt anser en individ som 

använder sig av en fundamentalanalys, att det är företagets vinst och förväntningar inför 

framtida vinstutvecklingen som styr aktiekursen. På kort sikt är det de psykologiska 

faktorerna som styr aktiekursen.
61

   

En tekniskanalys är i princip motsatsen till en fundamentalanalys. Istället för att fokusera på 

företagets ekonomiska information fokuserar individen på beteendemönstret på marknaden. 

En investerare undersöker utvecklingen och rörelsemönstret av aktien för att sedan försöka 

förutspå framtiden. Investerare som använder sig av teorin anser att historien upprepar sig 

samt att om aktiekursen exempelvis stiger kommer den förmodligen att sjunka så småningom.   

"Vad som hände igår ger en fingervisning på vad som kommer hända imorgon" ~ Jonas 

Bernhardsson
62
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3. Metod  

I följande kapitel återger skribenterna en kort presentation över de valda metoderna som har 

tillämpats i syfte att undersöka och besvara de frågor som studien ämnar att bemöta. 

Avslutningsvis följer skribenterna upp med att kritiskt granska sina förvalda metoder. 

 

3.1 Vetenskapssyn 

Forskningen har genomförts med hjälp av tillvägagångssättet deduktion. En deduktiv ansats 

innebär att forskarna utgår från tidigare teorier för att öka kunskapen om ämnet för att sedan 

jämföra med den insamlade empiriska datan.
63

  

 

3.2 Val av metod 

I forskningen har skribenterna använt sig av litteratur inom ämnet behavioral finance, den 

effektiva marknadshypotesen och ”the economic man” för att utvinna kunskaper om de teorier 

som de vill fördjupa sig inom. Skribenterna har även använt forskningsartiklar som ett 

komplement för att förstärka stödet för de etablerade teorierna. Metodvalet bygger på en 

kvantitativ metod där skribenterna samlar in data genom en enkätundersökning och en 

eventstudie.  Datan från enkätundersökningen sammanställs i diagram med procent för att få 

en överskådlig bild av hur respondenterna svarat
64

. Utöver det har även ett chi-2 test utförts 

för att mäta samband mellan variabler. Syftet med enkätundersökningen var att undersöka 

aktieägarna psykologiska tänkande vid investeringsbeslut samt hur aktieägarna förehåller sig 

till prognoser rörande kvartalsrapporter. För att förstärka empirin kompletterar skribenterna 

den insamlade datan från enkätundersökningen med att försöka hitta prognoser som omfattar 

kvartalsrapporter. Vilket innebär att skribenterna gjort en eventstudie. Prognoserna är 

framställda av marknadsanalytiker för att förutspå resultatet på den kommande 

kvartalsrapporten. Dessa prognoser innehåller köp-, sälj- och behåll rekommendationer. 

Underlaget för dessa prognoser skall utgå från de företag som finns representerade i OMXS-

30 listan, se bilaga 4. Syftet med tillvägagångssättet var att undersöka ifall psykologiska 

faktorer varit bidragande orsak till förändringar i aktiekursen.  

 

3.3 Motiv för val av metod 

Motivet till en kvantitativ metod var att samla in data från en enkätundersökning för att kunna 

mäta variabler och undersöka om det fanns ett klausulsamband. Med klausulsamband menas 

hur teorin förhåller sig till verkligheten.
65

 Fördelen med enkätundersökningen var att det är 

kostnadseffektivt och möjligheten att nå ut till en större mängd människor under en kortare 

tid. Andra fördelar var att respondenten kunde utföra undersökningen när det passar dem samt 
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att det är mer bekvämt för en respondent att besvara känsliga frågor istället för att uttrycka sig 

i ord vid en intervju.
66

 Sedan kompletterade skribenterna resultatet från enkätundersökningen 

med en eventstudie genom att hitta prognoser rörande kvartalsrapporter för företag som 

befinner sig på OMXS-30 listan.   

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Skribenterna införskaffade en djupare förståelse om teorierna genom sekundärdata, vilket 

innebar att läsa teoriböcker samt forskningsartiklar som var relaterade till teorierna. 

Sekundärdata innebär att andra forskare har undersökt samma område och antagit egna 

slutsatser som skribenterna sedan jämför med sitt egna resultat.
67

 Dessa teorier är relaterade 

till undersökningsfrågorna. Efter insamlingen av information gällande teorierna framställde 

skribenterna en enkät bestående av 21 frågor som har sin grund från teorierna, se bilaga 1-3, 

primärdata. Primärdata innebär den data som man själv har samlat in, vilket i studien 

insamlats genom enkätundersökning och eventstudie.
68

  

 

3.5 Enkätundersökning  

Enkätundersökningen utgår från 21 frågor där frågorna var en kombination av både öppna och 

slutna frågor. Slutna frågor innebär att man har strukturerade frågor med fasta svarsalternativ 

och öppna frågor innebär att respondenten själv får fylla i svaret i enkäten.
69

 Anledningen till 

att skribenterna valt att använda sådana frågor var för att inte begränsa tolkningen av frågan, 

det bidrar till ett nytänkande
70

.  Frågorna var korta, precisa och anpassade för den målgruppen 

som var ämnad att undersöka, vilket var aktieägare och individer som tidigare ägt aktier
71

. 

Enkätundersökningen var i form av en webb enkät som konstruerades i programet Google 

Formulär. Enkäten publicerades från början ut på sociala medier som Facebook och Twitter. 

På Facebook publicerades enkäten ut på två stycken slutna grupper där aktieägare delar med 

sig information gällande aktieförvärv, har olika diskussionsslingor samt delar med sig av 

allmänna nyheter om börsen. Den ena gruppen hette Aktier och den andra hette Bättre 

utsikter. Utöver dessa grupper publicerades enkäten ut på skribentens Facebook-profil där 

skribentens bekanta också fick ta del av enkäten. På Twitter fanns inte sådana slutna grupper 

utan där lades enkäten upp på skribentens profil. Enkäten publicerades även ut på tre stycken 

aktieägarforum som heter Aktiespararna, Unga aktiesparare och aktieexperterna. Dessa forum 

är en plats där aktieägare kan ta del av varandras information och har olika diskussionsslingor.  
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3.5.1 Population och urval: enkätundersökning 

Bekvämlighetsurval innebär att urvalet baseras på en särskild fokusgrupp som forskarna syftar 

till att studera närmar. Metoden möjliggör fokus på att mäta den grupp som forskningen var 

avsedd att baseras på istället för att undersöka en bredare population eller grupper
72

. 

Skribenternas enkätundersökning var framställd för människor som har aktier eller som 

tidigare har haft aktie innehav som på så sätt uppvisar erfarenhet av den typen av handel. 

Målgruppen är inte könsrelaterad och skribenterna har heller inte begränsat åldersintervallet 

för respondenterna. Skribenterna har inriktad sig på att göra enkätundersökning tillgänglig för 

den svenska befolkningen på den svenska marknaden, det är även vår population. 

3.5.2 Bortfall: enkätundersökning 

Antal respondenter som deltog i enkätundersökningen uppgick till 96 deltagare varav 4 

stycken bortfall. Med bortfall menas de svar som kommer från respondenter som inte svarat 

fullständigt eller missförstått en fråga i enkäten, dessa svar kan leda till en viss osäkerhet i 

resultatet
73

. För att öka trovärdigheten i resultatet valde skribenterna att utesluta fyra stycken 

respondenters svar från resultatet.  

Skribenterna har tidigare nämnt att enkätundersökningen bestod av 21 frågor. Alla 21 frågor 

framgår inte i resultat- eller analyskapitlet på grund av att under skrivandets gång insåg 

skribenterna att alla frågor som fanns med i enkäten inte var relevanta för undersökningen. Är 

läsaren intresserad av att läsa dessa frågor hänvisar skribenterna läsaren till bilaga 1-3 där 

läsaren kan ta del av hela enkätfrågeformuläret.  

 

3.6 Chi-2 test 

Chi-2 test är en metod som används för att mäta om det föreligger något samband mellan ett 

antal variabler. Metoden förekommer i form av en hypotesprövning, vilket innebär att två 

antaganden ställs mot varandra
74

. För att kunna göra ett chi2-test skall en signifikansnivå 

bestämmas. En signifikansnivå mäter risknivån och förekommer i tre stycken nivåer, 1 

procent, 5 procent eller 10 procent
75

. Till forskningen valdes signifikansnivån 5 procent. När 

signifikansnivån och hypoteserna är bestämda beräknar man chi-2 värdet. Formeln för chi-2 

redovisas nedan: 

Formel 1 - Chi-2 
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Efter beräkningen av chi-2 värdet, skall det kritiska värdet beräknas. Det beräknas genom att 

räkna ut frihetsgraderna för att sedan använda en tabell tillsammans med den valda 

signifikansnivån. Frihetsgraderna beräknas genom att multiplicera (radsumma - 1) * 

(kolumnsumma - 1)
76

. Om chi-2 värdet överstiger det kritiska värdet skall H0 förkastas. H0 

skall behållas endast om chi-2 värdet understiger det kritiska värdet. Sedan beräknas P-värdet. 

P-värdet används för att mäta hur stor sannolikheten är att förkastar H0 felaktigt
77

. 

Metod applicerades på enkätundersökningens resultat i syfte att få svar på 

undersökningsfrågorna rörande ekonomisk utbildning och ålders betydelse gällande 

riskbenägenheten. 

3.6.1 Hypoteser: chi-2 test 

Skribenterna har tidigare nämnt att det behövs en hypotesprövning för att kunna mäta ett 

samband med hjälp av ett chi-2 test. Sambanden som skall mätas berör två stycken variabler: 

ekonomisk utbildning och unga investerare. 

Ekonomisk utbildning 

 

Hypotestest 1 

H₀ Finns inget samband mellan ekonomisk utbildning och hög 

riskbenägenhet 

H₁ Finns ett samband mellan ekonomisk utbildning och hög 

riskbenägenhet 

 

 

Unga investerare 

 

Hypotestest 2 

H₀ Finns inget samband mellan unga investerare och hög riskbenägenhet  

H₁ Finns ett samband mellan unga investerare och hög riskbenägenhet  

 

3.7 Eventstudie   

En eventstudie är en metod som undersöker hur en händelse påverkar en företagsaktie. 

Eventstudie använder sig av företagets finansiella data för att utreda om en specifik händelse 

har haft någon påverkan på ett företagsvärde.
78

 Metoden hör ihop med den effektiva 

marknadshypotesen genom att den anser att aktiepriset avspeglar all tillgänglig information 

som finns på marknaden.
79

  

Skribenterna har utgått från företagen som finns representerade på OMXS- 30 listan, i syfte 

att hitta prognoser som är konstruerade av marknadsanalytiker. Eventen som undersökts i 

detta fall var prognoser som var inhämtade från Avanza. Avanza tillhandahåller sina 
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prognoser från SME Direkt som är en prognos- och analystjänst för den Nordiska 

marknaden
80

. 

3.7.1 Population och urval: eventstudie 

Strategiskt urval innebär att urvalet baseras på specifika preferenser. Den skapas utifrån de 

undersökningsfrågor som forskningen vill besvara
81

. Eventstudiens population utgörs av 

svenska börsnoterade företag. Urvalet för företagen som ingick i undersökningen för 

eventstudien, utgick från traditionellt stora kända svenska företag som uppvisar en stor 

omsättning. Av förekommen anledning har skribenterna utgått från stockholmsbörsen och 

OMXS-30 listan. I OMXS-30 listan återfinns de 30 mest omsatta svenska företagen, vilket 

passar in med skribenternas specifikationer över de företag som ska undersökas. Nedan följer 

en redovisning över utvalda företag från OMXS-30 listan. 

Tabell 1 

Antal Företag Aktiemarknad Index 

1 Hennes & Mauritz 

B 

Stockholmsbörsen OMXS-30 

2 ABB Ltd Stockholmsbörsen OMXS-30 

3 Sandvik Stockholmsbörsen OMXS-30 

4 Swedbank A Stockholmsbörsen OMXS-30 

5 AstraZeneca Stockholmsbörsen OMXS-30 

6 Securitas B Stockholmsbörsen OMXS-30 

7 SEB A Stockholmsbörsen OMXS-30 

8 SKF B Stockholmsbörsen OMXS-30 

9 Tele2 B Stockholmsbörsen OMXS-30 

10 Skanska B Stockholmsbörsen OMXS-30 

11 Ericsson B Stockholmsbörsen OMXS-30 

12 Swedish Match Stockholmsbörsen OMXS-30 

13 SCA B Stockholmsbörsen OMXS-30 

14 Volvo B Stockholmsbörsen OMXS-30 

15 Telia Company Stockholmsbörsen OMXS-30 

16 Electrolux B Stockholmsbörsen OMXS-30 

17 Nordea Bank Stockholmsbörsen OMXS-30 

18 Fingerprint Cards B Stockholmsbörsen OMXS-30 

19 SSAB B Stockholmsbörsen OMXS-30 

 

3.7.2 Bortfallsanalys: eventstudie 

Antal observerade företag var 30 stycken och baserades på företagen som befann sig i 

OMXS-30 listan vid skrivningstillfället, se bilaga 4. De företag som hade mindre än 2 dagar 

mellan prognosen och den officiella kvartalsrapporten ansågs vara bortfall eftersom 

skribenterna ansåg att prognoserna sammanföll alldeles för nära händelsedagen. Grunden till 
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det var för att skribenterna valde att ha ett eventfönster på fem dagar. Sammanlagt uppgick 

antalet bortfall till 10 stycken företag.  

3.7.3 Tillvägagångssätt: Eventstudie 

Metodologin för eventstudien baseras på en artikel "Event Studies in economics and finance" 

författat av Mackinlay från 1997. Artikeln är lättförståelig och beskriver stegvis 

tillvägagångssättet för utförande av en eventstudie.  

 

Steg 1: Eventfönster - fastställ händelsedagen och perioden som är av intresse för händelsen. 

Perioden brukar förläggas till några dagar innan och efter händelsedagen då några priseffekter 

ska upptäckas.
82

 Skribenterna har tidigare nämnt att eventen som skulle undersökas var 

prognoser gällande företagens kvartalsrapporter. Dessa prognoser ska vara publicerade av 

marknadsanalytiker innan den officiella kvartalsrapporten tillkännagetts. Eventfönstret 

definieras till att omfatta fem dagar. Grunden till valet av eventfönster var för att de flesta 

prognoserna publiceras några dagar innan den officiella kvartalsrapporten offentliggjordes. 

Figur 1, Undersökningsperiod 

 

Källa: Egen figur 

Steg 2: Fastställande av kriterier. 

Här ska det bland annat bestämmas vilka företag som skall undersökas och vilket 

marknadsindex som anses mest relevant i undersökningen.
83

 I undersökningen utgår 

skribenterna från företag som finns representerade på OMXS-30 listan med tillhörande index. 

 

Steg 3: Fastställa modell för uträkning av normal avkastning 

För att bedöma om händelsen har haft någon påverkan på aktiekursen krävs uträckning av den 

abnormala avkastningen. För att kunna göra det behövs först den normala avkastningen 

beräknas. Den normala avkastningen definieras som den förväntade avkastningen vilket 

innebär att effekten på avkastningen om händelsen hade uteblivit.
84

 Skribenternas val av 

modell för uträkning av den normala avkastningen kommer att baseras på marknadsmodellen.  

 

Steg 4: Estimeringsfönster 

Nästa steg i utförandet är att bestämma estimeringsperioden. Vanligaste förekommande metod 

är att man förlägger perioden till att omfatta dagarna innan eventfönstret infaller. Det är 

viktigt att dagarna i eventfönstret inte inkluderas i estimeringsperioden, annars är den 
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överhängande risken att beräkningen av den normala avkastningen blir missvisande.
85

 I 

undersökningen omfattas estimeringsperioden av 60 dagar. För att minimera risken av att 

liknande händelser inkluderas i uträkningsperioden, vilket kan påverka resultatet. 

 

Steg 5: Abnormal avkastning 

Den abnormala avkastningen kalkyleras med hjälp av marknadsmodellen. Skribenternas val 

av modell baseras på att den anses minska variationen i marknadens avkastning, vilket bidrar 

till att variansen i den abnormala avkastningen minskar. Det bidrar till att tillförlitligheten i 

uträkningen ökar.
86

 Den abnormala avkastningen beräknas genom att subtrahera faktiskt 

avkastning med förväntad avkastning.  

Formel 2 - Marknadsmodellen 

 

Formel 3 - Faktisk avkastning 

 

Formel 4 - Förväntad avkastning 

 

Steg 6: Kumulativa abnormala avkastningen. 

För att få fram den kumulativa abnormala avkastningen för respektive eventfönster användes 

följande formel.
87

 

Formel 5 - Kumulativ abnormal avkastning  
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Steg 7: Sammanställ och analysera resultaten. 

Hypotesprövning sammanställas och ett T -test utföras, detta möjliggöra för skribenterna att 

härleda slutsatser om huvvida prognoserna haft en påverkan på företagens aktiekurs. 

3.7.4 Hypotesprövning: eventstudie  

Hypotes definieras som antagande. Hypotesprövning utgår från en sammanställning av 

information från ett slumpmässigt urval, för att sedan bedöma hypotesen utifrån vald 

population
88

. I den har skribenterna utrett om en prognos på en kvartalsrapport uppvisar 

någon inverkan på företagets aktiekurs. 

Vid utförandet av en hypotesprövning formuleras en nollhypotes (H₀) och även en 

mothypotes (H₁). När prövningen är avslutad förkastas eller accepteras nollhypotesen. Om 

nollhypotesen förkastas innebär det även att mothypotesen accepteras
89

.  

Hypotestest 3 

H₀: µ₌µ₀ Prognosen har ingen påverkan på företagets aktiekurs. 

H₁: µ≠µ₀ Prognosen har en påverkan på företagets aktiekurs. 

 

När hypotesprövningen utgår från ett medelvärde formuleras en noll hypotes på följande sätt 

H₀: µ₌µ₀ och en mothypotes H₁: µ≠µ₀90.  

Mothypotesen är en tvåsidig hypotes, vilket innebär att effekten av prognosen kan påverka 

aktiekursen i båda riktningarna, med andra ord både positivt eller negativt
91

. 

Arbetet med hypotesprövning innebär att det alltid kan förekomma en signifikant risk att 

nollhypotesen antigen förkastas eller accepteras felaktigt. Den bakomliggande orsaken är att 

ett slumpmässigt urval aldrig återspeglar en fullständig information om populationen.  

Signifikansnivå bestämmer hur stor risken är att förkasta en sann nollhypotes, och på samma 

sätt fastställa risken för är att acceptera en nollhypotes när den är falsk.
92

 Skribenterna valde 

att utgå från en signifikansnivå på 5 procent som anses tillräckligt tillförlitligt. Det innebär att 

det finns en 5 procent risk att felaktigt förkasta eller acceptera en nollhypotes. 

För att testa hypotesen har skribenterna använt sig av ett T-test. Skribenterna bedömde att de 

insamlade värdena är normalfördelade, vilket innebär att de inte är snett fördelade eller 

innehåller många extrema värden. Undersökningen utgick inte heller från ett stort 

slumpmässigt urval med oberoende observationer.
93

 För att beräkna det kritiska värdet måste 

antalet frihetsgrader fastställas. Antalet frihetsgrader beräknades genom att ta n-1 vilket är 

beroende av stickprovets storlek. I vårt fall antalet dagar i eventfönstret.
94

 Formeln för T-test 

är följande: 
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Formel 6 - T-test 

 

 
 

3.8 Självkritik  

3.8.1 Validitet 

Validitet innebär undersökningens giltighet, alltså att det som mäts är ämnad att mätas
95

. 

Validiteten i undersökningen anses vara relativt hög eftersom frågorna i enkäten utgår från att 

mäta centrala teoretiska resonemang samt för eventstudiens del används formler som kommer 

från MacKinleys metodologi. Faktorer som kan ha bidragit till en nedsänkt validitet av 

undersökningen kan bland annat vara att skribenterna inte utförde en provundersökning 

(pilotstudie) av enkäten innan den publicerades på sociala medier. Det innebär att det kan ha 

uppstått tolkningssvårigheter, med andra ord att respondenterna inte uppfattar frågorna på 

samma sätt som skribenterna ville. En annan faktor som kan ha bidragit till en nedsänkt 

validitet kan vara om det uppkommit några tekniska fel i samband med enkäten.
96

  

3.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pass pålitlig undersökningen är och om det skulle gå att göra om 

samma undersökning vid ett annat tillfälle och få fram liknande resultat
97

. Skribenterna kan 

inte förlita sig på att det endast varit aktieägare och tidigare aktieägare som deltagit i 

enkätundersökningen samt att de varit fullt seriösa i sina svar. Reliabiliteten anses vara 

relativt hög förutsättningsviss att enkäten publicerades på platser där aktieägare är verksamma 

exempelvis aktieägarforum. Om undersökningen skulle göras om på nytt kommer forskarna få 

fram liknande resultat. 

3.8.3 Metodkritik 

Som skribenterna nämnde i avsnittet angående validiteten gjorde de ingen pilotstudie där 

skribenterna testade enkäten innan den publicerades. Det resulterade i att några av våra frågor 

gav upphov till misstolkningar. Exempel på sådana frågor är fråga 4 i enkäten där 

skribenterna frågade respondenterna hur lång erfarenhet de har av aktiehandel. 

Svarsalternativet "ingen erfarenhet" fanns inte med i den frågan, trots att enkäten var riktad 

mot de respondenter som är aktieägare kan skribenterna inte utesluta att individer som inte har 

någon erfarenhet av aktier deltagit i enkätundersökningen. En annan fråga var fråga 20 i 

enkäten där skribenterna frågade respondenterna hur de skulle reagerat om ett företag, som de 

äger aktier i, skulle ökat i värde. Där hade skribenterna ett svarsalternativ som påstod att de 

skulle avvakta ett par dagar innan de säljer sina aktier. Problemet med det alternativet var att 
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vissa aktieägare väntar flera veckor eller längre innan de säljer sina aktier och detta kan leda 

till att de valt ett annat alternativ istället. Kritiken riktas också mot fråga 21 där precisering av 

frågan kan ifrågasättas. Ett av svarsalternativen var "nej, jag bryr mig inte om sådant", istället 

kunde skribenterna ha skrivit "Behåller aktierna". Svarsalternativet "ibland" återfanns på flera 

frågor enkäten. Det bästa alternativet hade varit att erbjuda endast två stycken svarsalternativ 

(ja och nej) för att underlätta tolkningen av resultatet.  

Tillvägagångssättet att sprida enkäten kan också kritiseras. Skribenterna valde att lägga upp 

enkäten på sociala medier och aktieägarforum. En uppenbar nackdel med det 

tillvägagångssättet var att skribenterna endast kommer i kontakt med yngre aktieägare som 

kanske inte har en stabil ekonomi och kan inte göra många och stora investeringar. 

Gällande utförandet av eventstudien kan skribenterna inte helt utesluta att liknande event 

förekommit i estimeringsperioden. Skribenterna gjorde en stickprick på 5 företag där det inte 

förekom liknande event men skribenterna kan inte vara helt säkra på att det inte förekommit 

sådana event under resterande företags estimeringsperioder.  

Uträkningarna gällande chi-2 testet och eventstudien kan också kritiseras eftersom det kan ha 

skett ett inmatningsfel vid uträkningen av dessa. Eftersom skribenterna i denna studie använt 

sig av en signifikansnivå på 5 procent finns det en 5 procents chans att skribentenra förkastar 

eller behåller hypoteserna felaktigt. 

I uppsatsen har skribenterna använt många vetenskapliga artiklar som är skrivna på engelska. 

Detta kan kritiseras eftersom det finns en chans att skribenterna missförstått och misstolkat 

vissa artiklar. 

3.8.4 Källkritik 

Källkritik innebär att vara kritisk i relation till det insamlade materialet eller källorna som 

uppsatsen bygger på. Källan ska bland annat uppfylla följande kriterier för att den ska 

betraktas som pålitlig. Dessa kriterier kan exempelvis vara trovärdighet och aktualitet.
98

 

Skribenternas informationsinhämtning inom ämnesområdet behavioral finance och effektiva 

marknadshypotesen har utgått från litteratur som är väl grundad och som tidigare har 

refererats till i liknande studier. Trotts att skribenterna har i vissa avseende använt oss av lite 

äldre litteratur inom området, så har skribenterna kombinerat med mer dagsaktuell litteratur 

för att säkerhetsställa att aktualiteten i dessa teorier kvarstår.  

En mycket stor del av skribenternas vetenskapliga artiklar är inhämtade från Södertörns 

högskolans databaser. Vetenskapliga artiklar som skribenterna inte har kunnat hitta i skolans 

databaser har de inhämtat från Google Scholar och Stockholms Universitets databas. Eftersom 

denna studie har i genomsnitt använt två till tre vetenskapliga artiklar för att skildra varje 

central teori anser skribenterna att forskningsresultaten också har prövats oberoende av 

varandra.  

Litteratur som har undergått referensgranskning anses vara trovärdiga. Material som 

exempelvis litteratur och vetenskapliga artiklar som inhämtats från universitetsbibliotekens 

databaser är kvalitetsgranskade av sakkunniga.
99

 Med anledning av det anser skribenterna att 

                                                           
98

 Rienecker, Jörgensen, Hedelund, Att skriva en bra uppsats, Liber AB,  Lund, 2014, s. 174 
99

 Ibid. s. 146 

http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Lotte.+Rienecker&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Peter+Stray+J%c3%b6rgensen&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Lis+Hedelund&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking


 
28 

 

deras val av litteratur och vetenskapliga artiklar har hög trovärdighet och är representativa 

studiens ändamål. 

Till eventstudien har skribenterna erhållit data från nasdaqomxnordic.com, för att minimera 

risken för felaktigheter i datavärdet, har skribenterna verifierat innehållet med andra källor 

som exempelvis avanza.se.  Dessa hemsidor är båda kända och lättåtkomliga för den breda 

publiken och dessutom är det lätt att testa och verifiera uppgifterna med andra källor som 

erbjuder liknande service. skribenterna anser att dessa sidor är tillförlitliga och har en hög 

trovärdighet. 
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer den insamlade empirin och resultaten att presenteras. 

Enkätundersökningen kommer att presenteras i diagram och sambanden, som baseras på 

utvalda variabler från enkäten, kommer att presenteras i ett chi-2 test. Skribenterna gjorde 

även en evenstudie som kommer presenteras i tabellform. 

 

4.1 Enkätundersökning 

Enkäten bestod av 21 öppna och slutna frågor som grundar sig på teorier som härstammar från 

behavioral finance och de traditionella ekonomiska teorierna.  

Diagram 1 

 

Det här var en öppen fråga där skribenterna fick fritt skriva in sin ålder i enkäten. Efter att 

skribenterna samlat in datan från enkätundersökningen upptäcktes att majoriteten av 

respondenterna befann sig mellan åldrarna 17-30 år. Därför bestämde skribenterna sig för att 

dela in respondenterna i tre stycken åldersintersintervall. De respondenter som befann sig 

mellan åldrarna 17-30 representerade de "unga aktieägarna", 31-50 "medelåldriga aktieägare" 

och slutligen 51-80 "äldre aktieägare":   

Diagram 2 

 

Det här var en sluten fråga där respondenterna endast kunde välja ett alternativ. Skribenterna 

ansåg att en intressant faktor var att undersöka den ekonomiska utbildningens roll i 

aktieägarnas investeringsbeslut. Tänker aktieägare med en ekonomisk utbildning på ett 
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annorlunda sätt än aktieägare som inte har en ekonomisk utbildning? Mer om det framgår i 

analys och diskussionskapitlet. 54 procent av respondenterna hade ingen ekonomiskt 

utbildning och 46 procent hade en ekonomisk utbildning. 

Diagram 3 

  

Den här frågan var en kombination av en öppen och en sluten fråga. Respondenterna fick 

välja fler än ett alternativ samt skriva in ett valfritt alternativ om de ville. Utifrån detta resultat 

kan man utläsa att majoriteten av respondenterna använder sig av tidningar (både fysiska och 

elektroniska), aktieägarforum och pressmeddelanden för att samla in information om sina 

aktier.    

Diagram 4 

 

Den här frågan var en kombination av en öppen och en sluten fråga där respondenterna fick 

skriva in ett valfritt alternativ. Grunden till respondenternas val av informationskällor (se 

diagram 3) baseras främst på att respondenterna anser att dessa källor är lättillgängliga och 

pålitliga. 40 procent av respondenterna använder sig av dessa informationskällor för att de är 

lättillgängliga, 36 procent för att de är pålitliga, 20 procent för att det var en vana, resterande 

4 procent hade skrivit in ett annat alternativ.  
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Diagram 5 

 

Den här frågan var en kombination av en öppen och en sluten fråga. Respondenterna fick 

välja fler än ett alternativ samt skriva in ett valfritt alternativ om de ville. Utifrån det resultatet 

kan det avläsas att teknisk- och fundamentalanalys är stora aktörer gällande respondenternas 

investeringsbeslut, men resultaten tyder även på att köp- och säljrekommendationer, det 

sociala umgänget och blogginlägg också har en relativt stor inverkan på deras 

investeringsbeslut. 

Diagram 6 

 

Med psykologiska faktorer menar skribenterna exempelvis sinnesstämning, humör och väder. 

För att undvika missförstånd hos respondenterna nämnde skribenterna vad dem menade med 

psykologiska faktorer i enkätundersökningen, se bilaga 2. Det här var en sluten fråga där 

respondenterna kunde välja endast ett alternativ. 47 procent av respondenterna anser att deras 

investeringsbeslut påverkas av dessa psykologiska faktorer, 25 procent anser att de påverkas 

av dessa ibland samtidigt som 28 procent anser att dessa faktorer inte påverkar dem. 
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Diagram 7 

 

Medelvärde = 6,10 

Den här frågan fick respondenterna gradera sin risktolerans gentemot aktiehandel. Om 

respondenterna ansåg sin risktolerans låg på 1 innebar det att respondenterna hade en låg 

risktolerans, 5 medel risktolerans, 10 hög risktolerans. Den informationen framgick i 

enkätundersökningen, se bilaga 2. Respondenterna hade varierande graderingar gällande deras 

risktolerans, de flesta ansåg sig ha en risktolerans som befinner sig mellan 5-10. Medelvärdet 

visar ett resultat på 6,1 som ligger ett steg över medel risktolerans. 

Diagram 8 

 

Den här frågan var en sluten fråga där respondenterna endast kunde välja ett alternativ. 

Exempel på aktievärderingsmodeller är CAPM och kassaflödesmodellen. Förklaringen 

gällande vad skribenterna menade med aktievärderingsmodeller framgick i enkäten, se bilaga 

2. 63 procent av respondenterna använder inte sig av sådana aktievärderingsmodeller som 

grund för deras investeringsbeslut samtidigt som 16 procent gör det. 21 procent använder sig 

av sådana modeller ibland. 
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Diagram 9 & 10 

 

Dessa frågor var slutna frågor där respondenterna endast fick välja ett alternativ. Utifrån dessa 

resultat återfinns ett tydligt mönster gällande aktieägarnas val av analys. 67 procent föredrar 

en fundamental analys samtidigt som 48 procent föredrar en teknisk analys. Med andra ord 

kan det antas att respondenterna föredrar en fundamentalanalys framför en tekniskanalys. 

Diagram 11 & 12 

 

Diagram 13 

 

Dessa tre frågor hänger ihop på följande sätt: 63 procent av respondenterna som svarat på att 

dem läser delårsrapporter/årsrapporter fick möjligheten på att svara på nästa fråga, resterande 

37 procent hänvisades till en fråga som inte berör delårsrapporter, se bilaga 2. Av dessa 63 

procent läser 69 procent prognoser som berör delårsrapporterna/årsrapporterna innan 
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rapporterna blir officiella. Resterande 31 procent hänvisades till en fråga som inte berör 

delårsrapporter. 78 procent av följande 69 procent respondenter som läser prognoser rörande 

kvartalsrapporter påverkas av dessa ibland samtidigt som 12 procent påverkas mycket av dem. 

10 procent ansåg att dessa prognoser inte påverkade deras investeringsbeslut. 

Diagram 14 

 

Den här frågan var en sluten fråga där respondenterna fick välja endast ett alternativ. Om ett 

företag, som respondenterna äger aktier i, skulle fått positiv publicitet i media hade 

majoriteten valt att avvakta ett par dagar innan de säljer sina aktier. Grunden till det beteendet 

är för att respondenterna vill vänta tills aktiekursen "nått sin topp", vilket är ett fenomen som 

inte kan förutspås, för att sedan sälja aktien för ett så högt pris som möjligt. Dessa 

respondenter motsvarade 38 personer av de respondenter som deltog i enkätundersökningen. 

37 personer av de respondenter som deltagit i enkätundersökningen valde att inte göra 

någonting. 

Diagram 15 

 

Den här frågan var en sluten fråga där respondenterna endast kunde välja ett alternativ. Om ett 

företag skulle varit med om en skandal i media skulle många aktieägare sälja sina aktier 

samtidigt som majoriteten inte skulle bryt sig om sådant. 
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4.2 Chi-2 test 

När skribenterna skulle undersöka sambanden rörande respondenternas riskbenägenhet 

delades respondenternas svar in i tre grupper beroende på vilken siffra de valt att gradera sin 

riskbenägenhet med. De respondenter som gradera sin riskbenägenhet med en siffra som 

befinner sig mellan intervallet 1-4 anses ha en låg riskbenägenhet, 5-7 anses ha en medel 

riskbenägenhet och slutligen de respondenter som gradera sin riskbenägenhet med en siffra 

som befinner sig i intervallet 8-10 anses ha en hög riskbenägenhet. 

4.2.1 Utbildning 

Hypotestest 3 

H₀ Finns inget ett samband mellan ekonomisk utbildning och hög 

riskbenägenhet 

H₁ Finns ett samband mellan ekonomisk utbildning och hög 

riskbenägenhet 

 

Det här test resultatet visar att H0 skall behållas eftersom chi-2 värdet understiger det kritiska 

värdet samt att P-värdet, 9,4 procent, överstiger signifikansnivån på 5 procent. Med andra ord 

föreligger det inget samband mellan ekonomisk utbildning och hög riskbenägenhet på börsen.  

Df Chi-2 värde P-värde Kritiskt t-test 

2 4,731 0,094 5,991 

 

4.2.2 Unga investerare 

Hypotestest 4 

H₀ Finns inget samband mellan unga investerare och hög riskbenägenhet. 

H₁ Finns ett samband mellan unga investerare och hög riskbenägenhet. 

 

Chi-2 värdet överstiger det kritiska värdet och P-värdet understiger signifikansnivån på 5 

procent. Den här resultatet tyder på att H0 skall förkastas vilket innebär att det föreligger ett 

samband mellan unga investerare och hög riskbenägenhet.  

Df Chi-2 värde P-värde Kritiskt t-test 

2 7,31 0,03 5,991 
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4.3 Eventstudie 

För att studera om prognoserna har haft en inverkan på respektive företags aktiekurs har 

skribenterna använt sig av en eventstudie. För att få fram följande resultat använde 

skribenterna sig av en tvåsidig mothypotes och utgått från signifikansnivån på 5 procent. Det 

kritiska värdet var -2,13 - +2,13. Om exempelvis t-värdet överstiger det angivna kritiska 

värdet kommer hypotesen H0 att förkastas. 

  

Antal Företag CAR  % T-värde Hypotes 

Accepteras/förkastas 

1 Hennes & Mauritz 

B 

0,586 -0,0188 Accepteras 

2 ABB Ltd 0,618 0,713614 Accepteras 

3 Sandvik -2,741 0,049574 Accepteras 

4 Swedbank A 0,236 -0,17608 Accepteras 

5 AstraZeneca -1,356 -0,30496 Accepteras 

6 Securitas B 2,132 0,340746 Accepteras 

7 SEB A 1,297 2,267472 Förkastas 

8 SKF B 0,146 0,533652 Accepteras 

9 Tele2 B 0,225 -0,02907 Accepteras 

10 Skanska B 3,658 0,950401 Accepteras 

11 Ericsson B -6,12 -0,66769 Accepteras 

12 Swedish Match -2,64 -0,14068 Accepteras 

13 SCA B -0,174 0,651997 Accepteras 

14 Volvo B -1,699 0,247751 Accepteras 

15 Telia Company -3,028 1,236566 Accepteras 

16 Electrolux B -2,319 0,343788 Accepteras 

17 Nordea Bank 3,506 0,547701 Accepteras 

18 Fingerprint Cards B -9,736 -1,96869 Accepteras 

19 SSAB B -10,789 -1,97554 Accepteras 

20 SSAB B 2 1,609 1,464493 Accepteras 

 

Grund hypotesen för eventstudien redovisas nedan:  

Hypotestest 1 

H₀: µ₌µ₀ Prognosen har ingen påverkan på företagets aktiekurs. 

H₁: µ≠µ₀ Prognosen har en påverkan på företagets aktiekurs. 

 

Resultatet för de 20 observerade företagen visar att H0 accepteras i alla fall utom ett. Det 

innebär att prognoserna inte uppvisar någon påverkan på företagens respektive aktiekurs. I det 

fallet då H0 förkastades, SEB A, kan skribenterna inte utesluta att det kan ha förekommit 

andra faktorer som kan ha påverkat aktiekursen under mätdagen. 
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5. Analys och diskussion 

I följande kapitel kopplar skribenterna ihop sin insamlade empiri med de valda teorierna som 

finns presenterade i teorikapitlet. Utöver det diskuterar även skribenterna sin insamlade 

empiri och jämför den med tidigare forskning i syfte om att besvara undersökningsfrågorna. 

 

5.1 Effektiva marknadshypotesen och The Economic Man 

För att en effektiv marknad skall uppnås måste alla individer ha tillgång till all information 

som finns samt att alla individer skall tolka den informationen för att sedan kunna göra 

rationella val
100

. Med en effektiv marknad menas även att aktiepriset representerar all 

tillgänglig information som finns
101

.  

- Är aktieägare rationella vid köp och sälj av aktier? 

I en perfekt värld hade alla respondenter som deltagit i denna undersökningen svarat på exakt 

samma sätt och valt alla alternativ. Dessvärre lever vi inte en perfekt värld och alla individer 

tänker inte rationellt eller har tillgång till all information. Det innebär att det är omöjligt att 

uppnå den högsta hierarkiska graden av information som heter stark information. Utifrån 

resultatet från enkätundersökningen kan det utläsas att majoriteten av respondenterna tar det 

bekväma före det rationella informationssökandet. Utifrån resultaten från 

enkätundersökningen framgick det att respondenternas informationskällor bestod av tidningar, 

både fysiska och elektroniska, aktieägarforum och pressmeddelanden. Grunden till dessa val 

av informationskällor var främst att de var lättillgängliga och pålitliga. En rationell individ 

hade inte valt sina informationskällor för att de var lättillgängliga utan i första hand för att de 

är lönsamma och pålitliga, se diagram 3 och 4. Det tyder på ett litet tecken på rationellt 

tänkande hos respondenterna. I diagram 8 framgick det att majoriteten av respondenterna inte 

använder sig av aktievärderingsmodeller som exempelvis tekniskt- eller fundamental analys. 

Hade individer varit fullt rationella vid köp av aktier skulle individerna ta reda på all 

information som finns innan de tog ett investeringsbeslut. Eftersom många av respondenterna 

använder sig att pressmeddelanden och tidningar som informationskällor kan slutsatsen om att 

den andra informationsgruppen av de tre hierarkiska grupperna, som heter semi-stark 

information, uppnåtts. Den semi-starka informationsgraden innebär att individer använder sig 

av all offentlig information som finns om företaget samt historisk data
102

.   

Utifrån dessa resultat kan det anses att respondenterna inte är fullt rationella vid köp av aktier. 

Det tyder på att teorin om den effektiva marknadshypotesen inte fungerar fullt ut i 

verkligheten. I en tidigare forskning gjord av Poteshman och Serbin kom de fram till att 

människor är irrationella vid börshandel
103

. Deras resultat stämmer överens med skribenternas 

resultat gällande individers rationella tänkande vid börshandel. 
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Teorin "the economic man" handlar om att individer gör rationella val vid investeringsbeslut 

och på så sätt hänger den teorin ihop med den effektiva marknadshypotesen. Utifrån analysen 

om den effektiva marknadshypotesen togs slutsatsen att individer inte är rationella vid sina 

investeringsbeslut. Däremot gäller inte rationellt tänkande endast vid köp av aktier utan även 

vid försäljning av aktier. Skribenterna hade en fråga i enkätundersökningen där 

respondenterna fick svara på hur dem skulle reagera om ett företag, som de äger aktier i, 

skulle fått mycket positiv publicitet i media. En rationell individ hade vid detta scenario väntat 

tills aktiekursen stigit i värde så mycket som möjligt för att sedan kunna sälja aktien för ett 

högt pris. Resultatet från den frågan visade att majoriteten av respondenterna hade avvaktat 

ett par dagar innan de säljer aktierna för att få den största möjliga vinsten, se diagram 14. 

Detta beteende tyder på ett starkt rationellt beteende hos individerna. Med hjälp av det 

resultatet kan sägas att individer är rationella vid sälj av aktier men mindre rationella vid köp 

av aktier.  

 

5.2 Investeringsbeslut baserade på fundamental- och tekniskanalys 

I dagens läge är det normalt att en aktieägare eller marknadsanalytiker gör en analys innan 

individen bestämmer sig för att köpa aktier. Mängden analyser är många men två av dessa 

analyser är teknisk- och fundamentalanalys. När en individ gör en tekniskanalys undersöker 

personen beteendemönstret på marknaden och försöker sedan förutspå framtiden
104

. När en 

individ gör en fundamentalanalys undersöker individen företagets finansiella information 

genom att undersöka företagets kvartalsrapporter, årsredovisningar m.m.
105

. 

- Ligger en tekniskt- eller en fundamentalanalys till grund för aktieägarnas 

investeringsbeslut? 

När skribenterna frågade respondenterna vad de ansåg ha störst inverkan på deras 

investeringsbeslut sa majoriteten att en teknisk- och en fundamentalanalys hade störst 

inverkan, se diagram 5.   

Sedan frågade skribenterna respondenterna om de använder sig av en aktievärderingsmodell. 

Då svarade majoriteten av respondenterna att de inte använder sig av en 

aktievärderingsmodell. Resultatet stämmer inte överens med resultatet i diagram 5 där 

respondenterna ansåg att en teknisk- och en fundamentalanalys hade störst inverkan på deras 

investeringsbeslut. Beteendet hos respondenterna kan antingen bero på att de missförstått 

frågan gällande aktievärderingsmodellen eller så använder de sig av andra 

aktievärderingsmodeller.  

En annan intressant faktor att undersöka var vilken av dessa två modeller respondenterna 

föredrar att använder sig av. Utifrån resultaten i diagrammen 9 och 10 fick skribenterna reda 

på att majoriteten av respondenterna föredrar en fundamentalanalys framför en tekniskanalys. 

Enligt en forskning gjord av Hoffman och Shefrin kom de fram till att individer som använder 

sig av en tekniskanalys gör ofta dåliga portföljresultat som leder till låg avkastning
106

.  Enligt 

en annan forskning gjord av Abarbanell och Bushee kom de fram till att en fundamentalanalys 

                                                           
104

 Bernhardsson, s. 243 
105

 Ibid. s. 193 
106

 Hoffman, Shefrin, Technical analysis and individual investors, Journal of Economic Behavior & 

organization, Volume 107, (2014) Pages 487-511 



 
39 

 

ger bättre framtida avkastningar
107

.  Sedan huruvida det är grunden till respondenternas val av 

fundamentalanalys framför en tekniskanalys är något skribenterna lämnar till framtida 

forskning. 

 

5.3 Flockbeteende 

Att vi förfogar över ny information genom nätet är egentligen inget främmande, i synnerlighet 

när vi befinner oss i den digitala tidsåldern. Tekniken har möjliggjort och uppmuntrat nya sätt 

att skapa, sprida och utnyttja information
108

. Internet har inte endast bidragit med 

informationsspridning och möjligheten att på ett enkelt och smidigt sätt hitta ny och gammal 

information, har även banat vägen genom att skapa en plats att mötas och diskutera olika 

händelser, genom exempelvis forum och sociala medier. Den deltagande samverkan har 

skapat en ny typ av kultur som möjliggör för människor att sprida information fritt och 

öppet
109

. 

- Kan flockbeteende uppstå på aktiemarknaden? 

Utifrån resultatet som redovisas i diagram 3, där frågan gällande hur individerna förfogar över 

sin information om aktier, visa det sig att 57 av 92 respondenter använder sig aktieägarforum 

och 61 av 92 använder sig av elektroniska tidningar. I ett aktieägarforum förs 

diskussionsslingor kring olika aktier och händelser på börsen. Där ger aktieägare tips till 

varandra och delar med sig av spekulationer, nyheter och åsikter gällande olika aktier. En 

osäker aktieägare skulle kunna bli påverkad av dessa diskussioner. Alltså kan skribenterna 

anta att ett aktieägarforum är en plats som kan bidra till flockbeteende. 

Andra flockbeteendedrivande källor kan vara köp- och säljrekommendationer och det sociala 

umgänget. Om man bortser från alternativen teknisk- och fundamentalanalys i diagram 5 kan 

man utläsa att majoriteten av respondenterna ansåg att köp- och säljrekommendationer som är 

framtagna av marknadsanalytiker, det sociala umgänget och blogginlägg har en inverkan i 

deras investeringsbeslut. I diagram 12 kan skribenterna se att en överhängande majoritet av 

respondenterna som läser prognoser rörande kvartalsrapporter påverkas av dem. 

Resultatet från enkätundersökningen gav tydliga tecken på att flockbeteende existerar på 

aktiemarknaden. Det stämmer överens med en tidigare forskning gjord av forskarna Chiang 

och Zheng, där de också kom fram till att flockbeteende är något som förekommer i 

aktiemarknaden
110

. 
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5.4 Över- och underreaktion 

När en positiv nyhet om ett företag kommer ut brukar det leda till att aktiekursen påverkas på 

ett positivt sätt. Vid en sådan situation har vissa individer föreställningen om att aktiekursen 

kommer att fortsätta att växa i all framtid, vilket den i själva verket inte gör
111

. Detta beteende 

tyder på en överreaktion hos individerna. När en individ är ouppmärksam gällande offentlig 

information om ett företag tyder det på en underreaktion hos individen
112

. 

- Vilken påverkan har positiva nyheter på aktieägarna? 

Utifrån resultatet i diagram 14 går det tydligt se tecken på överreaktion. Skribenterna frågade 

respondenterna hur de skulle reagerat om ett företag, som de äger aktier i, skulle fått positiv 

publicitet i media och aktiekursen skulle ökat i värde. Majoriteten av respondenterna sa att de 

skulle avvakta ett par dagar för att sedan sälja aktien när aktiekursen nått sin topp. En vanlig 

överreaktion hos individer är när de tar det förgivet att aktiekursen kommer att fortsätta växa i 

all framtid. Sanningen är att ingen kan veta exakt när en stigande aktiekurs nått sin topp, eller 

tvärtom, respondenterna kan alltså inte veta exakt när de ska sälja sina aktier för det högsta 

möjliga priset. I jämförelse med tidigare forskning stämmer resultatet från 

enkätundersökningen överens med forskaren Howe slutsats gällande hur aktiemarknaden 

reagerar gentemot bra och dåliga nyheter. Slutsatsen var att överreaktion är ett fenomen som 

existerar på aktiemarknaden
113

. Med andra ord kan skribenterna anta att positiva nyheter leder 

till överreaktion hos aktieägarna.  

- Leder negativa nyheter till underreaktion hos aktieägarna? 

Sedan frågade skribenterna respondenterna hur de skulle reagerat om ett annat företag, som de 

äger aktier i, skulle varit med om en skandal som publiceras i media och aktiekursen sjunker. 

Majoriteten av respondenterna skulle inte brytt sig samtidigt som många respondenter skulle 

sålt sina aktier, resultatet presenteras i diagram 15. Den intressanta faktorn i det här fallet är 

de respondenter som inte skulle brytt sig om nyheten. När en individ är ouppmärksam 

gentemot offentlig information är det ett tecken på underreaktion. Frågan är huruvida 

ouppmärksamma respondenterna är rörande offentlig information, eller om de uppsåtligen 

väljer att inte bry sig om skandaler rörande de företag som de äger aktier i. Skribenterna gör 

tolkningen att respondenterna varit ouppmärksamma och detta beteende är något som kan 

leda till underreaktion, vilket i sin tur påverkar marknaden. 

Detta resultatet stämmer överens med tidigare forskning gjord av Hirshlerifer, Seongyeon 

Lim och Hong Teoh där forskarna kom fram till att ouppmärksammat beteende gentemot 

nyheter kan leda till underreaktion hos investerarna
114

. Skribenterna anser att negativa nyheter 

leder till underreaktion hos aktieägarna. 
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5.5 Övertro 

Inom den teoretiska referensramen förklaras ordet övertro med att människor tenderar att vara 

optimistiska i osäkra situationer
115

. Den förklaringen är en allmän utbredd uppfattning som 

appliceras på övertro när fenomenet ska beskrivas i allmänhet. 

- Har ålder och ekonomisk utbildning någon betydelse för individens riskbenägenhet gällande 

handeln på den finansiella marknaden? 

Ju högre grad av övertro en individ har desto högre är riskbenägenheten. Det bygger på en 

överskattning av den egna förmågan att kontrollera en händelseutveckling. I diagram 7 

avläses det att genomsnittet på risktoleransen hos respondenterna ligger på 6,10.  Majoriteten 

av respondenterna befann sig i åldersgrupperna mellan 17-30, därför tyckte skribenterna att 

det skulle vara intressant att undersöka hur dessa respondenter förhåller sig till graden av 

riskbenägenhet gentemot de äldre respondenterna, diagram 1. Skribenterna gjorde ett chi-2 

test för att undersöka om det föreligger ett samband mellan unga investerare och 

högriskbenägenhet. Chi-2 testets resultat visade att det föreligger ett samband mellan dessa. 

Resultatet från chi2-testet stämmer överens tidigare forskning gjord av forskarna Bertrand och 

Schoar. Deras slutsats var att äldre chefer i förhållande till yngre chefer var mera 

konservativa, medan yngre chefer uppvisade högre grad av övertro och risk tagande i deras 

beslutfattande
116

.  

När skribenterna frågade respondenterna om de hade en ekonomisk utbildning visa det sig att 

nästan hälften av respondenterna hade det, i diagram 2. Skribenterna tyckte att det skulle vara 

intressant att undersöka om det föreligger ett samband mellan ekonomisk utbildning och hög 

riskbenägenhet. Enligt chi-2 testets resultat uppvisades inget samband mellan dessa två 

variabler. Det resultatet säger emot tidigare forskning gjord av forskaren Lundberg. Hennes 

forskning visade att det fanns ett samband mellan individer som inte har en 

utbildningsbakgrund och hög grad av övertro, i jämförelse med individer som har en 

utbildningsbakgrund
117

. Anledningen till att skribenternas resultat inte överensstämmer med 

den tidigare forskningen gjord av Lundberg kan bero på att Lundberg inte undersökte en 

specifik utbildningsbakgrund tillskillnad från skribentenra som undersökte om respondenterna 

haft en ekonomiskt utbildningsbakgrund. Därför kan följande slutsats göras att unga 

investerare är mer riskbenägna än äldre investerare och att ekonomiskt utbildning inte har 

någon betydelse för aktieägarnas riskbenägenhet. 
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 5.6 Sinnesstämning 

Enligt tidigare forskning kan individens sinnesstämning ha en inverkan på individens 

investeringsbeslut. Detta beteende kan påverkas av flera faktorer som väder, känslor, humör 

m.m.
118

. 

- Har sinnesstämning en påverkan i aktieägarnas investeringsbeslut? 

Utifrån resultatet som redovisas i diagram 6 framgår det att 47 procent av respondenterna 

påverkas av sinnesstämning samtidigt som 28 procent ansåg att de inte gjorde det. Resterande 

25 procent av respondenterna ansåg att de kunde påverkas av sinnesstämning ibland. 

Summeras respondenterna som svarat att de påverkas av sinnesstämning tillsammans med de 

respondenter som ansåg att de påverkas ibland, motsvarar de 2/3 delar av de tillfrågade. Det 

resultatet tyder på en hög grad av sinnesstämning hos respondenterna. Resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning gjord av Woodhouse, Singh, Bhattacharya och 

Kumar där forskarna undersökte om det föreligger några osynliga barriärer eller psykologiska 

faktorer i form av en osynlig vägg som påverkar det världskända Nasdaq index. Studien 

undersökte inga specifika psykologiska effekter som bakomliggande förklaringar på det 

avvikande mönstret på indexet. Forskarna kom fram till att ett avvikande beteende mönster 

ligger till grund för störningarna, eftersom en formell rationell förklaring inte kan erbjudas
119

. 

Skribenterna gör tolkningen att den osynliga väggen är psykologiska faktorer som 

sinnesstämning som kan ha påverkat indexet. 

Enligt en annan tidigare forskning gjord av forskarna Symeonidis, Daskalakis och Markellos, 

kom forskarna fram till att det finns belägg för att nedstämdhet och väderförhållande har en 

negativ påverkan på volatiliteten
120

. Tillsammans med resultatet från enkätundersökningen 

och tidigare forskning kan skribenterna ta slutsatsen om att sinnesstämning har en stor 

påverkan i aktieägarnas investeringsbeslut. 

 

5.7 Prognosers påverkan av individernas investeringsbeslut 

Som skribenterna nämnt i den teoretiska referensramen, innebär fundamentalanalys att 

individen ägnar mycket tid åt att studera företagets kvartals- och årsrapporter
121

. Innan dessa 

kvartalsrapporter offentliggörs brukar marknadsanalytiker analysera och försöka förutspå hur 

kvartalsrapporten kommer att se ut. Frågan är huruvida dessa prognoser påverkar aktieägarna 

och om den har någon påverkan på företagens aktiekurs.  

- Kan aktieägarnas investeringsbeslut påverkas av prognoser rörande företagens 

kvartalsrapporter? 

I diagrammen 9 och 10 illustreras på ett tydligt förfaringssätt att majoriteten av 

respondenterna föredrar en fundamentalanalys före en tekniskanalys ansats. Dessutom kan 
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man avläsa i diagram 11 att tillvägagångssättet fundamental analys kompletteras genom att 

respondenterna tar del av den informationen som finns rörande företagens publicerade 

kvartalsrapporter. I diagrammen 11, 12 och 13 kan man avläsa att 40 procent av 

respondenterna anser att prognoserna påverkar deras investeringsbeslut. 

För att undersöka hur dessa prognoser påverkar aktiemarknaden gjorde skribenterna en 

eventstudie där prognoser från 20 stycken företag från OMXS-30 listan undersökts. Resultatet 

från eventstudien påvisade att hypotesen H0 accepteras i 19 av 20 fall, vilket innebär att 

prognoserna inte har någon inverkan i företagens aktiekurs. I det enskilda fallet då H0 

förkastas kan skribenterna inte utesluta att någon annan händelse just den dagen kan ha 

påverkat företagets aktiekurs. 

Resultaten från enkätundersökningen och eventstudien är oförenliga då enkätresultaten ansåg 

att prognoserna har en viss påverkan på aktieägarna samtidigt som eventstudien påvisar att 

prognoserna inte har någon påverkan på aktiemarknaden. I jämförelse tidigare forskning gjord 

av Arjun, Sanjay och Frank där de undersökte om volatiliteten på kontantmarknaden i S&P 

500 indexet påverkades av spekulationer. Slutsatsen kring studien var att de inte hitta några 

bevis gällande spekulationers bidragande till förändringar i volatiliteten på 

kontantmarknaden
122

. Forskarnas resultat stämmer överens med skribenternas eventstudie om 

företagens prognosers påverkan på aktiekursen. 
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6. Slutsatser 

I följande kapitel besvaras undersökningsfrågorna utifrån analysen och diskussionen i 

föregående kapitel. 

Kan aktieägarnas investeringsbeslut påverkas av prognoser rörande företagens 

kvartalsrapporter? 

- Vi anser att prognoserna inte har någon påverkan på aktieägarnas investeringsbeslut 

och vi kan inte heller se att aktiekursen påverkas till följd av detta. Trots att 

enkätundersökning tydde på att det fanns en liten påverkan tycker vi att detta inte är 

tillräckligt för att ge påslag på aktiekursen. I enlighet med tidigare forskning och 

resultatet från vår eventstudie kan vi styrka att prognoser inte har någon påverkan på 

aktieägarnas investeringsbeslut.  

Har sinnesstämning en påverkan i aktieägarnas investeringsbeslut? 

- Utifrån resultatet från enkätundersökningen tillsammans med tidigare forskning kan vi 

anta att sinnesstämning påvisar en stark närvaro i respondenternas investeringsbeslut. 

Har ålder och ekonomisk utbildning någon betydelse för individens riskbenägenhet 

gällande handeln på den finansiella marknaden? 

- Vårat chi-2 test uppvisade att det fanns ett samband mellan unga och 

högriskbenägenhet vilket också stämde överens med tidigare forskning. Därför tar vi 

slutsatsen om att unga investerare är mer riskbenägna än de äldre. Frågan gällande 

ekonomisk utbildning och hög riskbenägenhet visade vårat chi-2 test att det inte fanns 

ett samband. Därför kan vi ta slutsatsen om att en ekonomisk utbildningsbakgrund inte 

har någon betydelse för individens riskbenägenhet. 

Leder negativa nyheter till underreaktion hos aktieägarna? 

- Negativa nyheter leder till underreaktion hos aktieägarna eftersom majoriteten av våra 

respondenter inte skulle brytt sig om ett företag som de äger aktier i skulle fått negativ 

publicitet i media. Vårt resultat stämde även överens med tidigare forskning vilket gör 

att vårat resultat blir mer trovärdigt. 

Vilken påverkan har positiva nyheter på aktieägarna? 

- Utifrån vårt resultat såg vi ett tydligt tecken på att positiva nyheter leder till 

överreaktion hos aktieägarna. Anledningen till detta var för att majoriteten av våra 

respondenter skulle avvaktat ett ar dagar tills aktiekursen "nått sin topp" för att sedan 

kunna sälja sina aktier för ett högt pris. 

Kan flockbeteende uppstå på aktiemarknaden? 

- Resultatet från enkätundersökningen visade tydliga tecken på att flockbeteende kan 

uppstå på aktiemarknaden. Majoriteten av våra respondenter inhämtar sin information 

rörande aktier via aktieägarforum och anser att köp och säljrekommendationer kan ha 

en betydande inverkan i deras investeringsbeslut. 
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Ligger en tekniskt- eller en fundamentalanalys till grund för aktieägarnas 

investeringsbeslut? 

- Våra respondenter använder sig av både en tekniskt- och en fundamentalanalys men 

vår enkätundersökning visar att majoriteten föredrar en fundamentalanalys framför en 

tekniskanalys. Därför kan vi ta slutsatsen om att både en teknisk- och en 

fundamentalanalys ligger till grund för aktieägarnas investeringsbeslut men 

aktieägarna föredrar att tillämpa en fundamentalanalys. 

Är individer rationella vid köp och sälj av aktier? 

- Utifrån våra analyser från enkätundersökningen kom vi fram till att individerna är 

rationella vid sälj av aktier men inte vid köp av aktier. Anledningen till denna slutsats 

var för att individerna individernas val att inhämta information var för att källorna var 

lättillgängliga och en rationell individ hade valt en informationskälla beroende på 

vilken typ av information som finns i källan. En rationell individ hade även valt att 

avvakta ett par dagar innan hen säljer sina aktier om ett företags aktiekurs skulle öka i 

värde i syfte om att sälja aktierna för ett högt pris. Detta beteende kunde vi hitta hos 

våra respondenter. 
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7. Avslutande diskussion 

I följande kapitel presenteras skribenternas egna tankar kring studien samt förslag till 

framtida forskning. 

 

7.1 Avslutande diskussion 

Resultatet från enkätundersökningen stämde överens med skribenternas förväntningar men 

däremot gjorde inte resultatet från eventstudien. Eftersom 40 procent av respondenterna som 

deltog i enkätundersökningen ansåg att prognoser rörande kvartalsrapporter har en inverkan i 

deras investeringsbeslut, trodde skribenterna att detta skulle vara något som skulle förefalla i 

resultatet från eventstudien.  

Däremot skulle skribenterna rekommendera individer som skall forska inom detta område i 

framtiden att istället för att publicera enkäten i aktieägarforum och grupper, där flest unga 

investerare befinner sig, kan forskarna istället dela ut enkäten exempelvis utanför något 

företag för att få med en bredare åldersgrupp och främst äldre investerare i undersökningen. 

Det bidrar till att resultaten blir mer representativa för populationen. 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

I denna studie undersökte skribenterna hur de psykologiska faktorerna och prognoser rörande 

kvartalsrapporter påverkat aktieägarnas investeringsbeslut. En faktor som skulle varit 

intressant att undersöka är om marknadsanalytiker påverkas av psykologiska faktorer när de 

gör sina analyser. Detta skulle då kunna undersökas via en kvalitativ undersökning genom 

intervjuer med marknadsanalytiker. Intressanta frågor man skulle kunna ställa till 

marknadsanalytikerna är vilka metoder de använder sig av när de gör sina analyser? Påverkas 

de av sina kollegors eller bekantas åsikter? Kan sinnesstämning påverka deras analyser? Hur 

förhåller de sig till andra marknadsanalytikers analyser? Hur ofta stämmer deras 

analyser/prognoser överens med exempelvis företagens kvartalsrapporter? Hur gynnsamma är 

deras köp- och säljrekommendationer? Följer dem sina egna köp- och säljrekommendationer? 

En annan intressant faktor att undersöka skulle vara om hur lönsamma affärer aktieägare med 

mycket erfarenhet av handel på börsen gör gentemot aktieägare med mindre erfarenhet. Detta 

var något som skribenterna hade avsikt att mäta men valde sedan under skrivandets gång att 

avstå ifrån eftersom frågan i enkäten inte mätte den exakta erfarenheten hos aktieägarna. 

Därför tänkte skribenterna låta föra det vidare till framtida forskning. 
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9. Bilagor  

I följande kapitel presenteras skribentrernas enkätformulär samt OMXS30-listan. 

Bilaga 1: enkät  
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Bilaga 2: enkät (fortsättning) 
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Bilaga 3: enkät (fortsättning) 
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