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1 Inledning 

Det här kapitlet ger en introduktion till arbetet och syftet med arbetet 
presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Den så kallade svarta måndagen i oktober 1987 rasade värdet på New York 
börsen med nästan en fjärdedel på en enda dag. Det fanns inte tillräckligt 
med förändringar i omvärlden eller bland fundamentala faktorer som kunde 
förklara en så plötslig omvärdering. Det finns gott om liknande exempel i 
börshistorien. Fredagen den 8 oktober rasade Stockholmsbörsen med nästan 
sju procent för att sedan på måndagen efter helgen stiga med över tio procent. 
Mellan augusti 1989 och september 1992 raderades 50 procent av 
Stockholmsbörsens värde och mellan mars 2000 mars 2001 raderades värdet 
på Nasdaq med 60 procent. Det kan ifrågasättas om ett system som tillåter 
sådana kraftiga värdeförändringar kan anses vara rationellt och effektivt. 1 
 
Det har i åratal främst från akademiskt håll hävdats att aktiemarknaden är 
rationell och effektiv och psykologiska faktorer har inte ansets vara en viktig 
förklaringsfaktor till aktiemarknadens beteende. 2  Teorin om effektiva 
marknader utgår från investerare som är fullständigt rationella med syftet att 
maximera sin avkastning. I praktiken är det dock inte så enkelt, utan 
aktiemarknaden visar på avvikelser. Bara det faktum att det enligt många 
studier förekommer anomalier (en anomali är något som bryter mot de 
teoretiska förväntningarna) 3 såsom januarieffekten och helgeffekten 4 eller 

                                        
1 Bernhardsson (2001)  
2 Gyllenram (1998)  
3 http://paranormal.se/topic/anomali.html 2003-03-25 
4 Wärneryd (2001)  
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uttrycket ”köp till färskpotatisen och sälj till kräftorna” gör att tron på en helt 
effektiv aktiemarknad kan ifrågasättas. 
 
Debatten och diskussionen om aktiemarknaden är effektiv eller inte, har 
blivit än mer aktuell med tanke på de senare årens kraftiga kursrörelser på 
börserna runt om i världen. Olika teorier med psykologisk ansats har 
redovisats som förklaring på investerares irrationella beteende. Dessa 
beteenden leder till avvikelser eller anomalier på aktiemarknaden som av 
vissa anses vara bevis på att den inte är effektiv i teoretisk bemärkelse. 
Många menar även att det går göra övervinster över en längre period genom 
att utnyttja dessa anomalier vilket även strider mot teorin om effektiva 
marknader. Det finns ett antal teorier och teser som förklarar förhållandena 
inom detta område som kallas behavioral finance eller marknadspsykologi  
på svenska. Marknadspsykologi är en blandning av finansiell teori och 
psykologi med tyngdpunkten i den senare vetenskapen 5 . Nobelpriset i 
ekonomi 2002 gick till amerikanerna Daniel Kahneman och Vernon Smith 
som tillsammans fick dela på priset för att ha bidragit med psykologi och 
experiment till ekonomisk teori6. Detta har gjort att området hamnat än mer i 
rampljuset. 
 
När ingen kan förklara vad som händer på börsen har känslorna tagit över, 
börsens egen psykologi. Mycket kan förklaras logiskt, med hjälp av så 
kallade fundamentala faktorer. Exempelvis sämre marknad för ett bolag, 
vikande konjunktur, kris på tillväxtmarknader medförande lägre tillväxt. 
Dessa faktorer kan dock inte förklara alla kraftiga svängningar som sker på 
börsen, men kanske kan psykologiska faktorer bidra till att förklara. 7 Även 
mestadels rationella människor såsom placerare styrs av känslor i mycket 
högre grad än de tror. Modeller som CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
har därför ett ganska begränsat värde när det gäller att förklara hur 
placeringsbeslut tas.  
 

”Mer psykologi skulle avslöja många fällor i tid” 
Källa: Dagens Industri, 2002-10-18 

 
                                        
5 Affärsvärlden (1999) 
6 Hanson (2002)  
7 Alfredsson (2000)  
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Att börspsykologi har kommit mer i fokus på senare år kan även ses i 
tidningar då man allt oftare försöker förklara kursrörelser med psykologi. 
Sydsvenskans placeringspanel uttalade i mitten av år 2000 att psykologiska 
faktorer och god tillgång på investeringskapital styr aktiemarknaden mer än 
analys och ekonomiska realiteter. I placeringspanelen sitter fond- och 
bankchefer från de större finansinstituten i Malmö.  Panelen ansåg att börsen 
då svävade i det blå utan förankring i verkligheten. Traditionellt dåliga 
nyheter ansåg de behandlades som goda nyheter. När det kom rapporter om 
minskad tillväxt i USA efter den amerikanska centralbankens räntehöjningar 
gick New York- och Nasdaqbörsen upp. Det ansågs vara ett tecken på att 
räntevapnet var effektivt mot inflation. Stockholmsbörsen följde efter enligt 
det ”följa John-mönster” som sedan länge existerat inom finansvärlden.8 

1.2 Problemdiskussion 

Frågan är hur marknaden ständigt kan vara rationell och effektiv när det är 
människor som köper och säljer aktier. Vi människor kan ofta vara 
irrationella i vårt handlande, inte minst i vår relation till pengar. Ett exempel 
kan vara den skillnad i hur vi behandlar abstrakta och konkreta pengar. Det 
är inte ovanligt att en placerare kan vara tämligen ointresserad av att börsen 
gått upp eller ner en procent under dagen, vilket kan innebära att dennes 
förmögenhet ökat eller minskat med tiotusentals kronor. Samtidigt kan 
samma person bli klart irriterad eller förnöjd över att en vara i 
livsmedelsbutiken är några kronor dyrare eller billigare än beräknat. Detta är 
ett mycket irrationellt men också mycket mänskligt beteende. Kapitalet som 
är placerat på börsen är abstrakt. En värdeförändring kan upplevas som 
relativt overklig fram tills den är realiserad och man har vinsten i sin hand 
eller förlusten är ett faktum. Pengarna man tar upp ur sin plånbok är däremot 
påtagliga och konkreta. 9  
 

”Människors ekonomiska beslut är ofta inte genomtänkta” 
Källa: Dagens Industri, 2002-12-11 

                                        
8 Andersson (2000)  
9 Gyllenram (1998)  
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De flesta är överens om att det finns andra faktorer än bara fundamentala 
som påverkar aktiemarknaden. Svårigheten ligger i att känna till hur dessa 
faktorer påverkar handel och värdering av aktier och hur de ska tolkas och 
värderas. Vissa anser att detta är anomalier på en effektiv marknad och det 
alltid har varit känt att psykologi och börsens utveckling hänger ihop. Men 
marknaden har trots allt agerat som om den varit ovetande om 
marknadspsykologi. Nu levererar denna vetenskap inga exakta eller säkra 
prognoser, men rätt tillämpad kan den vara ett värdefullt verktyg. Ett verktyg 
för att bättre bedöma och förstå hur aktiemarknaden fungerar för att undvika 
felaktiga finansiella beslut. 10 
 
Studier visar på att aktiemarknaden inte är helt effektiv i teoretisk 
bemärkelse. De teorier som idag främst används fungerar bra för 
makroekonomiska syften men kommer till korta när det handlar om att 
förklara den enskilde individens beteende. 11  De flesta professionella 
investerare använder sig utav värderingsmodeller vid värdering av företag 
och aktier. Kassaflödesmodellen är idag en mycket vanligt förekommande 
värderingsmodell. Intressant är att fundera över hur andra faktorer än 
fundamentala påverkar aktiernas värdering såsom psykologiska faktorer. 
Med tanke på senare års kraftiga börssvängningar kan det ifrågasättas om det 
enbart är fundamentala variabler som styr aktievärderingar.  

1.2.1 Problemformulering 

Med anledning av att det verkar finnas andra faktorer än fundamentala som 
påverkar aktiepriset och mycket talar för att det då är psykologiska faktorer 
det handlar om är vår frågeställning: Hur påverkar psykologiska faktorer 
värderingen av aktier? 
 

                                        
10 Dagens Industri, 2002-10-18 
11 Wärneryd (2001) 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om psykologiska faktorer 
påverkar priset av en aktie och identifiera vilka dessa faktorer i så fall 
huvudsakligen är. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att enbart behandla noterade aktier som handlas 
på en börs öppen för allmänheten. Dessutom är det en teoretisk uppsats, 
vilket innebär att vi inte genomfört några egna empiriska undersökningar 
utan uppsatsen bygger enbart på tidigare gjorda studier.   

1.5 Disposition 

I det här första kapitlet introducerar vi det ämne som uppsatsen behandlar 
och pressenterar syftet som uppsatsen har. I nästa kapitel redogör vi för det 
tillvägagångssätt vi använt oss av samt motivering och kritik mot vald metod. 
Det tredje kapitlet behandlar antagandet i ekonomisk teori att människor är 
rationella och så redovisar vi Prospekt teorin där studier visat att människan 
är begränsat rationell. Utifrån investerarens rationalitet diskuterar vi i kapitel 
4 huruvida aktiemarknaden är effektiv. Sedan i kapitel 5 presenterar vi ett 
antal fenomen som uppstår p g a investerares bristande rationalitet och 
marknadens bristande effektivitet. I kapitel 6 beskriver vi 
kassaflödesmodellen och olika psykologiska faktorer som påverkar 
värderingen av aktier vid användandet av kassaflödesmodellen. Slutligen i 
det sista kapitlet presenteras vår slutsats samt reflektioner vi erhållit under 
arbetets gång.  
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2 Metod 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av hur arbetet har genomförts och 
motivering till varför uppgiften har lösts på detta sätt. I slutet redovisas 
kritik mot vald metod.  

2.1 Tillvägagångssätt 

Abraham Lincoln lär ha sagt, för att komma dit du vill måste du veta vart du 
ska. 12  Därför var det första vi gjorde att fastställa uppsatsens syfte och 
problemformulering. När vi kommit fram till vad vi ville åstadkomma med 
uppsatsen började vi fundera över lämpliga metoder för att kunna uppnå 
syftet. I början av arbetet gjorde vi även upp en tidsplan, vilket vi ansåg vara 
ett måste för att ha koll på hur arbetet fortskred. Varje vecka kollade vi av 
hur långt vi hunnit med uppsatsen och vid behov reviderades tidsplanen.     
 
Vi har valt att genomföra en helt teoretisk uppsats vilket innebär att vi inte 
har någon empiri i form av t ex intervjuer eller enkäter utan all information 
som finns i uppsatsen kommer från redan skrivna källor. Trots att denna 
uppsats grundar sig på redan nedskrivet material anser vi att den ändock kan 
bidra med ny kunskap. Arbetet med uppsatsen har inte enbart handlat om att 
sammanställa de fakta som redan finns kring det aktuella ämnet, utan även 
att analysera och dra slutsatser utifrån insamlad data. I uppsatsen lyfter vi 
fram och ommöblerar befintliga teorier och sätter ihop dem i nya 
sammanhang. På så sätt belyses nya aspekter och teorierna anpassas till nya 
förhållanden. 
 
Då vi valt att göra en teoretisk uppsats har datainsamlingen utförts genom att 
vi utnyttjat sekundärdata. Information som finns dokumenterad om ett visst 
fenomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna 

                                        
12 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997)  
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studien kallas sekundärdata.13 Vi har valt att utnyttja sekundärdata eftersom 
vi funnit dokumenterad information som är relevant för studien och det ger 
en bra utredningsekonomi att utnyttja denna information. Alternativet till att 
använda sekundärdata hade varit att utnyttja primärdata. Primärdata är fakta 
som man själv samlar in för det aktuella undersökningsområdet. Vanligtvis 
erhålls primärdata från enskilda människor eller grupper av människor14. Vi 
gjorde dock bedömningen att vi utnyttjade tiden bäst och fick fram mest 
användbar information genom att använda sekundärdata istället för 
primärdata. Dessutom anser vi att uppsatsen uppfyller sitt syfte genom valt 
tillvägagångssätt.  
 
Sekundärdata finns i en rad olika former. I den här uppsatsen kommer den 
data som använts från skrivna källor såsom böcker och artiklar. De böcker 
och artiklar vi använt oss av har inhämtats från universitetsbiblioteket vid 
Linköpings universitet, vår handledare Öystein Fredriksen samt Norrköpings 
Stadsbibliotek. Vi har även använt oss utav Internet för att söka information. 
En fördel med Internet är att det är ett världsomspännande nätverk, vilket 
gör att vi har kommit åt information från hela världen. Ytterligare fördelar är 
att det mer eller mindre är gratis att använda och den stora 
informationsmängd som där finns tillgänglig. På Internet har vi använt de 
allmänna sökmotorerna Google 15 och Altavista16. Sökorden som där använts 
är: ”Behavioral finance”, ”marknadspsykologi” och ”+aktier +psykologi”. 
Via Linköpings universitetsbiblioteks hemsida17 har vi kommit åt och använt 
Affärsdatas databas och där har vi sökt på ”marknadspsykologi” 
och ”+aktier +psykologi”. De teorier vi har valt tycker vi är användbara 
utifrån uppsatsens syfte. Vi har kontinuerligt analyserat insamlad data och 
fört en diskussion och på så sätt besvaras vår frågeställning och syftet 
uppfylls.  
 
I en undersökning som enbart bygger på sekundärdata går det stegvis att 
söka sig fram och låta det ena ge det andra, vilket vid fältundersökningar 
ofta av kostnadsskäl inte är möjligt. Detta då en fältundersökning ofta är 
mycket detaljerad med djupgående beskrivningar och analyser av enskilda 
                                        
13 Lundahl & Skärvad (1999) 
14 Lekvall & Wahlbin (1993)  
15 www.google.com 
16 www.altavista.com 
17 www.bibl.liu.se 
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fall. 18  Vid arbetet med denna uppsats har vi genom användandet av 
sekundärdata utnyttjat möjligheten att stegvis söka oss fram. Rent praktiskt 
innebär det att när vi funnit en intressant bok har vi kunnat finna ytterligare 
intressant information genom den första bokens innehåll och källor. Vi har 
på så viss funnit namn på författare och forskare som vi sedan kunnat söka 
mer information kring. 
 
Det kan ställas tre generella krav på ett forskningsprojekt. Det ska vara 
intressant, trovärdigt och begripligt. På ett mer vetenskapligt språk kan man 
tala om intressant i form av relevant och trovärdig i form av hög validitet 
och reliabilitet. 19 
 
Uppsatsen har ett nyhetsvärde då valt ämnesområde debatterats flitigt under 
senare år samt att kunskapen inom detta område verkar vara lägre än inom 
exempelvis fundamental värdering. Uppsatsen torde därmed vara intressant 
för flertalet människor som är intresserade av handel och värdering av aktier. 
Uppsatsens trovärdighet har vi byggt upp genom att vår analys och 
diskussion kring problemformuleringen bygger på välgrundade 
faktauppgifter. Dessa faktauppgifter har vi hämtat från källor som vi 
bedömer som tillförlitliga. Genom en tydlig koppling mellan faktauppgifter, 
analys och slutsats finner läsarna förhoppningsvis resultatet vi kommer fram 
till i denna uppsats trovärdigt. Genom ett förhållandevis enkelt och tydligt 
språk har uppsatsen gjorts begriplig.   
 
Vid användning av datakällor är det viktigt med källkritik. Vi har gjort 
bedömningen att den information som här redovisas är relevant och 
tillförlitlig då vi valt kända och ofta förekommande källor. Givetvis finns det 
inga garantier att det kända källor framför är korrekt. Men vi har gjort en 
bedömning utifrån de kunskaper vi erhållit i ämnet att de teorier och teser 
som medtagits är tillförlitliga. Vilka källor som är trovärdiga respektive 
mindre trovärdiga är till stor del subjektivt. Men i den bedömningen har vi 
även använt oss av sunt förnuft och använt oss av källor som vi anser vara 
pålitliga. Speciellt då vi använt oss av Internet har vi alltid gjort en 
bedömning om källan kan anses vara trovärdig. Vid valet av källor har vi 
även utgått utifrån nedanstående kriterier.  

                                        
18 Lekvall & Wahlbin (1993)  
19 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) 
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När källor ska bedömas går det att använda så kallade källkritiska kriterier. 
De tre viktigaste är: samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik. Ibland 
behöver källornas äkthet undersökas. Om någon för dagboksanteckningar 
och återger vad någon sagt till honom vid ett möte, kan man anse att 
samtidskravet är uppfyllt. Det kan det dock inte sägas vara om han bara 
berättar om händelsen i sina memoarer som skrivits ett antal år senare. 
Tendenskritik handlar om vilka egna intressen uppgiftslämnaren har. 
Tendens i en källa innebär inte alltid att den blir ointressant. T ex kan två 
källor hittas med motsatt tendens som kan användas för att balansera 
varandra. Beroendekritik innebär kontroll om källorna är beroende av 
varandra.20 

2.2 Metodkritik 

Det är möjligt att vissa ifrågasätter vårt val att genomföra en fullständigt 
teoretisk uppsats och inte samla in någon egen empiri. Men som vi sagt 
tidigare anser vi att vi erhållit bäst utredningsekonomi genom detta arbetssätt. 
Tackvare de analyser vi genomfört har vi lyckats belysa nya aspekter och 
sammanhang och besvara vår frågeställning genom utnyttjande av enbart 
sekundärdata.  
 
En nackdel vid användning av sekundärdata är att det kan vara svårt att 
värdera kvaliteten. Det kan även vara svårt vid användning av andras 
undersökningar att t ex utläsa exakta definitioner och få reda på hur 
undersökningar genomförts. 21  Vi har dock valt att redovisa ett par 
undersökningar i den här uppsatsen även fast vi inte har så mycket fakta 
kring hur undersökningarna har genomförts. Vi har gjort bedömningen att de 
är tillförlitliga, bl a utifrån att granska källan. Granskning av källan är något 

                                        
20 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) 
21 Lekvall & Wahlbin (1993)  
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i genomgående gjort hela tiden då vi inhämtat faktauppgifter och på så sätt 
tycker vi att kvaliteten på våra sekundärdata är god. 
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3 Investerarens förväntade beteende 

Vi kommer i detta kapitel att beskriva antagandet i ekonomisk teori att alla 
människor är rationella samt redovisa Prospekt teorin där studier visat att 
människan är begränsat rationell. 

3.1 Begränsad rationalitet 

I klassisk ekonomisk teori behandlas människan som fullt rationell och varje 
aktör förutsätts maximera sin nytta.22 Men finansmarknaden är inte enbart en 
plats för rationella beslutsfattare. Utan på kort sikt kan det beskrivas som ett 
mänskligt drama där känslor som girighet och rädsla samt önsketänkande 
spelar stor roll. Dessutom kan det som ter sig irrationellt för marknaden som 
helhet vara rationellt för en enskild aktör. 23 Aktieanalytiker och mäklare är 
också drabbade av psykologiska faktorer som vilken amatör som helst. 
Rickard Wahlund, professor i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan 
Stockholm, har gjort studier som visar att professionella analytiker och 
mäklare påverkas precis lika mycket av psykologiska faktorer som 
amatörer.24  
 
Vi tycker inte investerare kan anses vara fullt rationella. Investerare är 
människor och varje människa är i grunden olik alla andra och alla har vi 
olika bakgrund, åskådningar, erfarenheter och mål i livet. Det vore mycket 
märkligt om detta inte skulle påverka investeraren vid hans 
investeringsbeslut. Beroende på de olika förutsättningar varje individ har så 
kan en investerare anse att han handlar rationellt medan en annan investerare 
anser att den förra handlar helt uppåt väggarna. Att de professionella 
placerarna påverkas lika mycket som amatörer är i sig inget konstigt, 

                                        
22 Agerman m fl (1999) 
23 Bernhardsson (2001)  
24 Paulsen (2000)  
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möjligen gör analytikernas olika regler och modeller, i den mån de följer 
dem, att de är något mer rationella.  
 
De rationella förväntningarna behöver inte vara alltid vara perfekta. Utan det 
handlar om att investerare på bästa sätt utnyttjar all tillgänglig information. 
Det är alltså inte fel att tro på något som senare visar sig vara fel. Dock 
förutsätts investeraren i teorin lära sig av sina misstag och kommer alltså ej 
att göra systematiska fel när han formar sina framtida förväntningar och 
förväntningarna kommer i genomsnitt bli korrekta.25 Detta tycker vi inte 
påverkar vårat tidigare resonemang att investerare inte kan anses fullständigt 
rationell. Med tanke på börsbubblor och flockbeteende (se senare kapitel) 
ifrågasätter vi huruvida investeraren alltid lär sig av sina misstag.  

3.2 Prospekt teorin 

Kahneman och Tversky har i sin teori Prospect theory upptäckt att 
människor avviker från teorin om förväntad nytta och inte agerar rationellt. 
Människan är snarare begränsat rationell. Många övervärderar resultat som 
anses säkra vilket leder till att beslutsfattaren blir riskavert när det gäller 
säkra vinster och risktagare i situationer gällande säkra förluster. Det kan ha 
med att människor har en tendens att undervärdera resultat som är knappt 
mätbara jämfört med de resultat som med stor säkerhet kan mätas. Detta 
hänger samman med att människor ofta bortser från faktorer som återfinns i 
alla möjliga utfall, vilket leder till inkonsekvens i beslut när samma 
beslutssituation presenteras på olika sätt.26 
 
Beslutsfattande innebär ett risktagande och kan ses som ett val mellan 
förväntat utfall och chanstagning. De förväntade utfallen rangordnas utifrån 
sannolikheten att de ska inträffa och det bästa väljs utifrån den referenspunkt 
som beslutsfattaren har. En positiv avvikelse från referenspunkten uppfattas 
som vinst medan en negativ avvikelse uppfattas som en förlust. 
Beslutssituationen kan ses som en S-formad värdefunktion som är konkav 
för vinster och konvex för förluster (se figur 1). Kurvan är brantare för 

                                        
25 Lipsey m fl (1999) 
26 Kahneman & Tversky (1979) 
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förluster än för vinster vilket innebär att individen är mer villig till 
risktagande vid förluster och mindre riskvilliga vid vinster. Detta innebär att 
den nytta en individ upplever vid en vinst av X kronor är mindre än den 
nyttoförlust denne upplever vid en förlust på samma belopp. 27 
 
 

 

 
 
Tre grundläggande teser utmynnar ur det ovan beskrivna, dessa är: 
Beroendet av en referenspunkt, beslut som baseras på vinster eller förluster 
tas utifrån en referenspunkt. Förlustaversion, funktionen är brantare på 
förlustsidan än på vinstsidan. Förluster tolkas aggressivare än motsvarande 
vinster. Avtagande känslighet, marginalvärdet av vinster och förluster 
minskar med deras storlek. 28  Vi har valt att utförligare beskriva 
förlustaversion och referenspunkt av ovanstående teser.  Vi har funnit dessa 
mest intressanta för vidare diskussion.  

                                        
27 Kahneman & Tversky (1979) 
28 Kahneman & Tversky (1991)  

Värde 

Förluster Vinster 

Figur 1. Visar beslutsvikterna vid förluster och    
              vinster.  
Källa: Kahneman & Tversky (1979) s 279 
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3.2.1 Förlustaversion  

Många människor har svårt att ta och erkänna en förlust och detsamma 
gäller vid aktieinvesteringar. Många har svårt att sälja en aktie som går 
dåligt för de erkänner i så fall därmed att de gjort en dålig investering. 29 De 
flesta människor föredrar det kända före det okända. Om det finns två 
alternativ varav ett där vinsten garanterat är 1 000 kr och det andra 
alternativet innebär att det är 50 % chans att vinsten antingen är 2 000 kr 
eller 50 % chans till 0 kr så väljer en majoritet, 60 % i tester av Shefrin, det 
säkra alternativet (1 000 kr i vinst) före det osäkra. Ett klart exempel på 
riskaversion. 30 Det innebär mer obehag att förlora pengar än behag att tjäna 
dem. Den glädje och tillfredsställelse bra affärer kan ge väger inte lika tungt 
som den ångest, oro och ängslan dåliga affärer kan medföra. Panik är en 
starkare och mer intensiv känsloupplevelse än eufori. Därför agerar en 
säljare lättare emotionellt än en köpare och börsnedgångar är oftast mer 
dramatiska än börsuppgångar. 31 
 

Förlustaversion har historiskt avskräckt investerare från aktiemarknaden, 
vilket medfört att aktier gett högre avkastning än riskfria statsobligationer. I 
genomsnitt har aktier i USA presterat ungefär 7 % bättre än riskfria 
obligationer. Denna riskpremie anses vara väldigt stor och benämns 
som ”equity premium puzzle”. 32  Oviljan att erkänna förluster kan få 
konsekvenser för börskursernas utveckling. Enligt Wahlund får detta till 
följd att vi undviker förluster så länge vi kan och följden kan bli att vi till 
slut hamnar i ett läge då många tvingas sälja samtidigt. Det kan bidra till att 
kursrasen ofta kan bli kraftiga och snabba. 33 
 
Forskarna Hersh Shefrin och Meir Statman menar att vår strävan efter 
trygghet och låg risk leder till katastrofala resultat. De har bl a med 
utgångspunkt från Prospekt teorin utvecklat en teori som de kallar ”The 
Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long”. Den 
teorin menar att investerare är rekordsnabba att ta hem vinster på aktier som 

                                        
29 Shefrin (2000)  
30 Ibid  
31 Gyllenram (1998)  
32 Shefrin (2000)  
33 Hanson (2002)  
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har långt kvar till sin toppkurs. Medan investeraren har ändlöst tålamod med 
aktier som långsamt men säkert sjunker allt mer innan han till slut säljer. I 
valet mellan att sälja en vinstaktie eller en förlustaktie visar forskning på en 
större sannolikhet att investeraren väljer vinstaktien. Speciellt om 
marknaden är skakig eller om han är i behov av pengar.34 Vi anser även att 
det kan finnas en koppling till konkreta och abstrakta pengar, för när en 
aktieförsäljning sker kan man se det som om pengarna övergår från att vara 
abstrakta till att bli konkreta. Så länge som vi inte säljer en förlustaktie är det 
bara abstrakta pengar vi förlorat och därmed upplever vi inte förlusten lika 
hårt som när den bekräftas i konkreta pengar. 
 
Förlustaversion är enligt oss ett fenomen som oomtvistat existerar. 
Förlustaversion leder till ett irrationellt beteende hos investerare vilket i sin 
tur på kort sikt leder till att marknaden inte är effektiv. Ett fenomen som vi 
finner lite underligt är det angående mer obehag att förlora pengar än behag 
att tjäna dem. Detta går inte riktigt ihop med ökande spel och vad är det som 
får människor att ändock spara i aktier? Om det nu stämmer borde väl 
rimligen folk föredra ett säkert banksparande. Även riskaversionen borde 
leda till att investerare föredrar ett säkert banksparande framför en osäker 
aktieplacering. Återigen återkommer vi till att människor agerar irrationellt. 
Eftersom det trots allt finns mycket pengar investerade på börsen måste det 
finnas många som föredrar högre risk och risk för förlust framför ett säkert 
sparande. I Shefrins test om riskaversion valde 60 % det säkra alternativet, 
därmed finns det ju trots allt 40 % kvar som fördrar det osäkra alternativet. 
Sedan bör man tänka på att många av de tester som genomförs för att bevisa 
en teori görs i ”laboratoriemiljö”. D v s testerna är inte alltid genomförda i 
en verklig situation. Förmodligen handlar det om att aktier långsiktigt anses 
vara i stort sett riskfria. Detta var också en vanlig åsikt i slutet av 1990-talet 
då rådgivare på bankerna ”lurade” in många till aktiesparandet med 
argumentet att aktier alltid ökar i värde. Dessutom pratades det främst om 
guld och gröna skogar i massmedia, sällan skrevs det om riskerna. 
 
Två drivande känslor som ofta står mot varandra i en ständig kraftmätning är 
girighet och rädsla. Girighet gör att man fokuserar på vinsterna, pengarna, 
istället för att koncentrera sig på att ha rätt. Rädslan hindrar en vanligtvis 
från att låta bra placeringar verkligen bli de vinnare som man från början 

                                        
34Shefrin & Statman (1985)  
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hade tänkt sig. Rädslan leder till att positioner likvideras innan hela deras 
potential exploaterats. 35 Girigheten anser vi vara en stor förklaring till varför 
människor satsar pengar på aktier istället för ett säkert banksparande trots 
människans förlustaversion.  
 

Detta stycke kommer ytterliggare att visa på människors ovilja mot 
osäkerhet och att de hellre tar det säkra före det osäkra. Följande exempel 
som Kahneman-Tversky genomfört belyser beslutsproblemen: 
 
Det finns två samverkande par av beslut med två val i varje. Ett val i varje 
beslutssituation ska göras. 
 
Beslut 1, välj mellan…(a) en säker vinst på 2 400 dollar eller… (b) en 25 % 
chans att tjäna 10 000 dollar eller 75 % chans att inte vinna något alls. 
 
Beslut 2, välj mellan…(c) en säker förlust på 7 500 dollar eller…(d) en 75 % 
chans/risk att förlora 10 000 dollar eller 25 % chans att inte förlora 
någonting. 
 
Väljs alternativ (a) i första beslutssituationen, vilket de flesta gör, tyder detta 
på riskaversion. De flesta har svårt att avstå den säkra vinsten på 2 400 
dollar. 10 000 dollar är mer än 2 400 dollar men chansen att vinna dem är 
endast en på fyra. Det förväntade värdet på alternativ (b) är 2 500 dollar 
vilket är mer än 2 400 dollar i alternativ (a). Mest rationellt vore alltså att 
välja alternativ (b) före (a). I beslutssituation 2 valde hela 90 % alternativ (d) 
när Shefrin genomförde detta test. Förmodligen kan det bero på viljan att 
försöka bli kvitt, komma på noll. Dessa två beslutsproblem bildar 
ett ”samverkande paket” som de flesta inte ser. De delar upp dem i olika 
mentala konton. De handlar alltså efter hur informationen presenteras. 36 

                                        
35 Bernhardsson (2001)  
36 Shefrin (2000)  
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3.2.2 Referenspunkt 

Kahneman har upptäckt att mycket av det vi gör styrs av referensvärden. Vi 
tenderar att se ekonomiska beslut i relation till dessa värden, som inte alls är 
vetenskapligt fastställda utan kan vara ingångsvärdet vid exempelvis en 
aktieplacering. Det finns här en nära parallell till oviljan att realisera 
förluster. Investeraren väntar på att en aktie ska återgå till den kurs han 
köpte till för att då sälja, trots att detta pris kanske inte längre alls har någon 
relation till bolagets aktuella börskurs. 37 Detta kallas anchoring.  
 
Vi tror att anchoring i vissa situationer kan bli ett stort problem. Föreställ en 
situation där aktien (kanske hela marknaden) gått väldigt bra under en lång 
tid. Alla förväntningar ligger runt 200 kr. Sedan faller aktiens pris kraftigt 
och alla fakta tyder på att aktien kommer att fortsätta falla än mer. Det mest 
rationella måste då vara att försöka minimera förlusten och sälja. Då 
uppkommer ett problem, investeraren är låst vid det forna värdet runt 200 kr. 
Att sälja för 100 kr känns fel, här kommer det in psykologi. Investeraren är 
helt enkelt anchored. Vi tycker oss se tydliga exempel i verkligheten den 
senare tiden t ex Ericsson och Telia där många investerare låste fast sig vid 
sitt ingångsvärde. När de aktierna sedan föll var det många som fick se stora 
delar av sitt kapital minska då de var fastlåsta vid ett referensvärde som inte 
längre var aktuellt. 
 
De professionella placerarna använder sig ofta av stop-loss metoden för att 
begränsa risken. Metoden innebär att aktien säljs om den sjunker med ett i 
förväg bestämt antal kronor eller procent. 38 En fördel som vi ser med att 
använda sig av stop-loss är att det hindrar oss från att blockeras av 
irrationella känslor, såsom anchoring. Därmed blir det enklare att gå mot 
vårt mänskliga och ibland ologiska beteende. Ett problem med stop-loss 
metoden är vilken hänsyn som ska tas till ny information. För att metoden 
inte ska tappa funktion måste investeraren hålla sig ganska strikt till de 
gränser som satts upp i förväg samtidigt som hänsyn till vissa nya 
kurspåverkande händelser bör tas. Här tror vi att framförallt privatpersoner 
har mycket att hämta. Ifall aktieplacerarna haft stop-loss i det tidigare 

                                        
37 Ekonomi24 (2002)  
38 Axelsson & Markwall (2001)    
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exemplet hade de begränsat sina förluster betydligt. Här behövs det en ökad 
insikt bland allmänheten på detta beteende. 
 
Nedan presenteras ett exempel som ytterliggare ska försöka beskriva  
referensvärde och problemet med anchoring: 
 
Antag att det finns 100 påsar som vardera innehåller 1 000 spelmarker. 45 
påsar innehåller 700 svarta marker och 300 röda marker. De övriga 55 
påsarna innehåller 300 svarta marker och 700 röda marker. Det går inte att 
se innehållet i påsarna. En av påsarna väljs slumpvis ut genom att singla 
slant. Ta nu ställning till följande två frågor: 
 

1. Vilken är sannolikheten att den utvalda påsen innehåller övervägande 
del svarta marker? 

2. Om nu 12 marker plockas ur den valda säcken med återläggning och 
utav dessa är 8 svarta och 4 röda. Kommer denna nya information få 
dig att omvärdera/ändra ditt svar angående sannolikheten att den 
utvalda säcken innehåller övervägande svarta marker? Om så är 
fallet, vad är nu sannolikheten att säcken innehåller mest svarta 
marker? 

 
Ovanstående problem kan analogt användas för att beskriva de problem som 
investerare ställs inför. Om de röda markerna antas betyda dålig framtida 
utveckling och de svarta markerna framtida bra utveckling och säcken liknas 
vid ett företag. Företaget (säcken) kommer då i framtiden antingen verka 
bland de röda eller bland de svarta markerna. Analytikerna börjar med den 
första informationen som initialt leder fram till en bedömning/åsikt. I 
ovanstående exempel handlar det om sannolikheten att säcken innehåller 
mestadels svarta marker. Enligt den första informationen (första frågan) är 
chansen att säcken innehåller mest svarta marker 45 %. Alltså är 
sannolikheten större att företaget kommer generera dålig avkastning än bra 
avkastning.39  
 
Den andra frågan blir svårare att ta ställning till. Dragningen av åtta svarta 
och fyra röda kan liknas vid en positiv vinstprognos. Frågan är nu hur 
ställningstagandet ska bli till ett sådant positivt besked från ett företag som 

                                        
39 Shefrin (2000)  
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tidigare inte alls presterat särskilt bra? De som håller fast vid sannolikheten 
45 % vet förmodligen inte hur de ska förhålla sig till den nya informationen. 
Så de håller helt enkelt fast vid sin ursprungliga uppfattning (anchoring). 
Den nya vinstprognosen är positiv, alltså underreagerar de. 40 
 

                                        
40 Shefrin (2000)   
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4 Marknadshypoteser  

Utifrån investerarens irrationalitet (kapitel 3) kommer vi i detta kapitel att 
diskutera huruvida aktiemarknaden är effektiv. 

4.1 Effektiva marknader 

Teorin om effektiva marknader utgår från att människan är rationell. Som vi 
diskuterat i kapitel 3 anser vi inte att människan är fullständigt rationell utan 
snarare begränsat rationell. Därmed uppkommer ett flertal frågor kring 
antagandet att marknaden är effektiv. Frågan huruvida marknaden är effektiv 
eller inte är en av de mest diskuterade frågorna inom finansiering41. 
 
Främst från akademiskt håll hävdas det att marknaden är rationell och 
effektiv. Kortfattat säger teorin om effektiva marknader att kursrörelserna på 
aktierna ska korrekt avspegla bolagens värde och endast inträffa när ny ej 
tidigare känd information presenteras. Investeraren förväntas använda sig av 
all tillgänglig information för att skapa en ”rationell förväntan” om 
värdeutvecklingen på dels det bolag han tänker investera i och dels 
utvecklingen för ekonomin i sin helhet. Enligt detta synsätt går det ej att 
förutse när kursrörelser ska inträffa om finansiella marknader är rationella, 
stabila och effektiva.42 Samtidigt kan enligt teorin om effektiva marknader 
en investerare inte slå index utan att ta ett större systematiskt risktagande än 
genomsnittet. 43  Eftersom vi kommit fram till att investerare inte är 
fullständigt rationella kan det inte antas att de agerar rationellt utifrån all 
känd information. 
 

                                        
41 Shefrin (2000) 
42 Gyllenram (1998) 
43 Shefrin (2000) 
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Fama hävdar i sitt arbete från 1970 att finansiella marknader är effektiva. 
Detta utifrån teorin om effektiva marknader som säger att öppningar på 
marknaden som gör det möjligt att uppnå extraordinära vinster inte existerar 
särskilt länge. Lika länge som en hundrakronorssedel får ligga kvar på en 
välbefolkad trottoar. Marknadseffektivitet innebär att priserna avspeglar 
fundamentala värden, inte att ”hundrakronorssedeln som ligger på trottoaren 
inte upptäcks”. Att känna till existensen av felprissättning och att utnyttja 
detta är två olika saker. 44  Det är viktigt att komma ihåg att en effektiv 
marknad inte är detsamma som en perfekt marknad. 45 Utgår man från det 
blir det betydligt lättare att tänka i termer kring effektiva marknader. 
 
Marknaden kan delas in i tre olika grader av effektivitet. (1) Svag form 
innebär att aktiepriserna reflekterar all historisk information i tidigare 
aktiepriser. Priserna kan inte förutsägas och därmed går det inte uppnå 
överavkastning genom att studera trender. (2) Halvstark form innebär att 
aktiepriset anpassas till och återspeglar all publicerad information. Högre 
avkastning genom att granska tillgänglig data, publicerat material, är inte 
möjligt. Fundamental analys fungerar därmed inte. (3) I Stark form 
återspeglar aktiepriset all information och det är omöjligt att hitta 
ytterliggare information. Inte ens insiderinformation går att utnyttja. Att 
prestera bättre än marknaden är inte möjligt.46 Enligt Fama måste tre villkor 
vara uppfyllda för att marknaden ska kunna betecknas vara effektiv i stark 
form. Det finns inte några transaktionskostnader, investerarna har tillgång 
till all nödvändig information utan kostnad och alla investerare värderar 
aktierna på likadant sätt baserat på samma information47 Utifrån detta anser 
vi att det inte går säga att marknaden i dag är effektiv i stark form.  
 
Även om investerare enskilt agerar rationellt behöver det inte innebära att en 
grupp bestående av rationella investerare tillsammans skapar en rationell och 
effektiv marknad. En enskild aktör på marknaden som driver upp priset på 
en aktie kan tjäna på det, samtidigt som marknadens värdering av aktien blir 
grovt felaktig. Ett exempel kan vara en investerare som tycker en viss aktie 
är fundamentalt övervärderad, samtidigt som han tror den kommer att 

                                        
44 Shefrin (2000)  
45 Ekdahl & Roya (2003) 
46 Brealey & Myers (2000) 
47 Ekdahl & Roya (2003) 
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fortsätta upp ytterligare innan en korrigering sker. En rationell investerare 
kan då på kort sikt trotsa sin analys baserad på fundamentala fakta. Det reala 
värdet spelar ingen roll, så länge det finns någon annan som är beredd att 
betala mer. Det mest rationella blir alltså att följa med drevet och bara akta 
sig för att bli sittande som siste man med Svarte Petter. 48 Detta kallas Bigger 
Fool Theory. Denna teori säger att du kan köpa aktier och tjäna pengar på 
dessa så länge någon annan är villig att köpa aktierna från dig till ett högre 
pris.49   
 
På en effektiv marknad existerar både under- och överreaktion. Om 
anomalierna slumpmässigt fördelas lika mellan över- och underreaktion är 
det i linje med effektiva marknader. Beroende på vilken teknik som används 
så förekommer anomalier mer eller mindre. De marginaliseras eller 
försvinner när olika modeller används eller justeringar eller olika statistiskt 
material används i beräkningsmodellerna. Helt enligt teorin om effektiva 
marknader att anomalier är tillfälliga möjligheter tenderar de att försvinna i 
det långa loppet om vissa ändringar görs i tekniken vid beräkning av 
förutsägelser enligt effektiva marknadsteorin. 50 Vi ifrågasätter en teori och 
dess trovärdighet om de modeller som används för att förklara och bevisa att 
marknaden är effektiv, enligt teorin, hela tiden måste justeras och andra data 
väljas för att få det resultat som önskas. 
 
Förespråkarna av effektiva marknader menar att det finns tillräckligt många 
investerare som sett och utnyttjat alla extra vinstmöjligheter. Med det menas 
att marknaden snabbt kommer anpassa sig till den nya informationen och 
möjligheten till överavkastning kommer utplånas. Förespråkarna av 
marknadspsykologi framlägger å andra sidan bevis att människor lär sig 
långsamt. Frågan är om det finns tillräckligt många människor som lär sig så 
pass fort att de eliminerar felprissättningen på de finansiella marknaderna.51 
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5 Marknadspsykologi 

I detta kapitel kommer vi att presentera ett antal fenomen som uppstår p g a 
investerares bristande rationalitet och marknadens bristande effektivitet. 

5.1 Aktierekommendationer 

Forskare har de senaste åren presenterat en rad studier att marknaden inte är 
effektiv. Rekommenderade aktier har t ex konsekvent gått bättre än 
marknaden. Det första exemplet är programmet ”Wall $treet Week with 
Louis Rukeyser”, som sänts sedan år 1970 i USA. Aktier som 
rekommenderats i programmet har varje år presterat 4 % bättre än index. Det 
andra exemplet är tävlingen ”Pros vs. Darts” som ”Wall Street Journal” har 
publicerat sedan år 1990. I denna tävling har fyra aktieanalytiker valt varsin 
aktie och därefter har fyra personer på tidningens redaktion kastat pil på en 
aktietablå och därigenom gjort ”pilens” (slumpens) val. Vinner gör den aktie 
som nästkommande sexmånadersperiod ökar mest i värde. Analytikernas 
aktieval har inte bara presterat bättre än pilens val. Analytikerna har även 
lyckats bättre än både S&P 500 (S & P 500 är ett index över de 500 största 
bolagen i USA) och Dow Jones index, hela 5 % bättre per år. De aktier som 
gavs starka köprekommendationer och som lyckades bättre än index hade 
lägre risk än S & P 500 index. Alltså har de som satsat på dessa aktier inte 
tagit en större risk än index. 52 
 

”Nobody beats the market, they say. Except for those of us who do.” 
Källa: Shefrin (2000) s.70 

 
Vi tycker det är intressant att notera att aktier rekommenderade av 
analytikerna i exemplet ovan verkar långsiktigt prestera bättre än marknaden. 
De rekommenderade aktierna i ovanstående exempel har presterat 4-5 % 
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bättre än index de jämförts mot. Det är förenligt med teorin om effektiva 
marknader att tillfälligt uppnå högre avkastning om investeraren är beredd 
att ta en högre risk. Så tillfälliga chanser till högre avkastning strider inte 
mot teorin. Men enligt studier har många chanser till högre avkastning inte 
inneburit en större risk. Detta är ytterliggare ett exempel på att teorin om 
effektiva marknader haltar med sina olika modeller då teorin har svårt att 
förklara detta. Ofta pratas det även om tidsperiodens längd och anhängare av 
effektiva marknadsteorin menar att på lång sikt är marknaden effektiv då de 
anomalier som uppstår endast är tillfälliga chanser som bara existerar under 
en kort tidsperiod. Tidsperioden i exemplet ovan har varit lång, i vissa fall 
mer än 30 års tid. Frågan blir då hur lång tid som anhängarna om effektiva 
marknader menar, 30 år är ju för de flesta en lång tidsperiod. Nu tror vi inte 
att det går säga att detta resultat generellt stämmer. Utan med dessa exempel 
vill vi visa att det går erhålla överavkastning under en längre tid. Helt i strid 
med teorin om effektiva marknader. 
 
Studier som presenterats av Solt och Statman, 1988, och Clarke och Statman, 
1998, visar att investeraren lika gärna skulle kunna singla slant och uppnå 
samma resultat som att följa aktierekommendationer. Detta har utlöst 
kraftiga protester från professionella analytiker och finansiella tidskrifter 
såsom ”Wall Street Journal”. Om det är ett litet eller stort problem är svårt 
att säga men de som litar på dessa prognoser har en tendens att ändra sin 
position på marknaden allt för ofta. Detta är inget som gynnar den enskilde 
investeraren utan endast föder kommissionärerna. En studie av Barber och 
Odean visar att de investerare som handlar alltför ofta har de portföljer som 
presterar allra sämst på marknaden. 53  
 
Allmängiltiga åsikter gör gällande att analytiker är som mest positiva vid 
marknadstoppar och mest pessimistiska när marknaden är i botten. 
Hursomhelst finns det inga bevis för att det verkligen förhåller sig så. Dock 
finns ett samband att pessimismen ökar när marknaden backar och 
optimismen stiger när marknaden går bra. De flesta föredrar optimistiska 
prognoser och därför tar de mer hänsyn till de nyheter som understödjer det 
antagande de har intagit och sorterar gärna bort kritik. Samtidigt har många 
svårt att se igenom och tolka information och därmed dra rätt slutsatser i de 
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nyhetsbrev etc som de läser. 54 Vi anser att analytiker precis som alla andra 
människor har ett egenintresse. De ser givetvis om sitt hus och känner till att 
positiva prognoser ”säljer” bättre än pessimistiska. Samtidigt tror vi att även 
analytiker påverkas av trender i samhället och även är drabbade av 
flockbeteende. Påståendet ovan håller vi med om, dock tror vi att 
analytikerna trots att marknaden går ner försöker att fortsätta leverera 
positiva prognoser vilket även gynnar mäklarna. 
 
Winner-Looser hypotesen  
De Bondt och Thaler gjorde under 1980-talet en studie av den amerikanska 
aktiemarknaden. Deras studie är välkänd och det resultat de fick fram kunde 
inte sägas stämma överens med teorin om effektiva marknader. Resultaten i 
deras studie stärkte istället winner-looser hypotesen.55  Hypotesen innebär att 
investeraren ska inta en Contrarian, på svenska tvärtom- eller 
motsattstrategi vilken har utvecklats mycket bättre än marknaden. Studien 
visar att maximal avkastning genom tvärtomstrategier uppnåddes om 
vinnare och förlorare mättes de senaste tre åren. Tidigare förlorarportföljer 
presterade 19,6 procent bättre än marknaden de senaste 50 åren på New 
York börsen. Portföljer med enbart historiska vinnaraktier gick ungefär 5 
procent sämre än marknaden. De tidigare förlorarna hade initialt ett lågt p/e-
värde och de tidigare vinnarna hade ett högt p/e-värde.56  
 
Kritikerna till dessa resultat som också ofta var anhängare av teorin om 
effektiva marknader hänvisade till två olika argument mot resultatet. Det ena 
argumentet, småbolagseffekten, baserades på empiriska fakta att små företag 
tenderade till en början vara förlorare för att sedan ge överavkastning på 
lång sikt. Det andra argumentet hänvisade till den högre risk som det innebar 
att investera i förlorare. De Bondt och Thaler har visat att dessa argument 
inte håller. Varken småbolagseffekten eller skillnader i risk kan tillskrivas 
orsaken till det väsentligt bättre resultatet som ”förlorarportföljen” 
presterade.57  
 

                                        
54 Shefrin (2000) 
55 Ekdahl & Roya (2003)  
56 Wärneryd (2001) 
57 Ibid  



Marknadspsykologi 

 26 

Vi anser att om det ovan stämmer talar det emot att marknaden är effektiv. 
Antogs DeBondt och Thalers strategi erhöll man 19,6 % bättre 
värdeutveckling än aktieindex.  Ytterligare ett faktum som vi anser stärker 
strategin är att det i studien granskats data under en 50 års period. 
Anhängarna av effektiva marknadsteorin menar att orsaken till denna 
överavkastning kan tillskrivas småbolagseffekten och högre risk. Det är 
argument som DeBondt och Thaler kunnat visa på att de inte stämmer. 
Anhängarna av effektiva marknader har inte lyckats förklara varför denna 
strategi presterat så bra utan att ta en större risk. Det vi inte vet är hur 
mycket som egentligen kan tillskrivas fundamentala värden. 
 
P/E-talseffekten 
David Dreman skriver att aktier med lågt p/e tal ofta är undervärderade. Han 
använder ”hypotesen om överreaktion hos investerare” som innebär att 
investerare hyser mer pessimism över aktier med lågt p/e-tal än nödvändigt. 
Dreman rekommenderar därför investeringar i aktier med lågt p/e-tal.58 Att 
aktier med låga p/e-tal i genomsnitt ger en högre avkastning än aktier med 
höga p/e-tal kallas p/e-talseffekten. Detta är kanske den mest kända 
anomalin och studier har genomförts med olika resultat. 

5.2 Flockbeteende  

Sedan urminnes tider har människan slutit sig samman i grupper. 
Ursprungligen var det nödvändigt för den enskilde individens överlevnad att 
tillhöra en grupp eller flock. Därför är det inte speciellt anmärkningsvärt att 
människor även i dagens moderna samhälle gärna sluter sig samman i olika 
slags grupper. Att känna sig accepterad och vara fullvärdig medlem i en 
gemenskap bidrar till en känsla av trygghet och välbefinnande.59  
 
En enskild individ är unik och mer eller mindre medveten om sitt eget 
tänkande och sina handlingar. Att förutse en enskild persons beteende i en 
viss situation kan vara svårt eller åtminstone behäftat med stor osäkerhet. 
Däremot kan beteendet hos en större grupp människor i en viss situation 
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prognostiseras med relativt stor säkerhet. 60  Vi anser att den enskilde 
aktieägarens reaktion och beteende i en specifik situation kan vara svår att 
förutsäga, då varje individ är unik. Ofta bedömer människor nämligen 
likartade situationer mer eller mindre olika beroende på bl a bakgrund, 
erfarenhet och värderingar. En enskild investerare kan alltid göra något helt 
oväntat. Men sannolikheten är ändå stor att det finns gemensamma drag i hur 
aktieägare uppfattar en viss situation. För placerare som sitter med samma 
förlustaktie upplever situationen negativt. De är i varierande grad bekymrade, 
besvikna, oroliga, osäkra och frustrerade.  
 
Självklart existerar flockpsykologi rent fysiskt även på dagens elektroniska 
marknad. Den moderna kommunikationsteknologin gör att samma 
flockbeteende som förr uppstod i en grupp där individerna var fysiskt 
närvarande idag kan uppstå lika enkelt även om människorna i fråga inte 
befinner sig på samma plats. Den direkta personliga kontakten mellan 
gruppmedlemmarna ersätts av tidningar, TV, datorer och telefoner. 
Personerna på de finansiella marknaderna har samma syfte,  d v s att göra bra 
affärer, även om de inte träffas personligen. De känner samhörighet och 
identifierar sig enkelt med andra aktörer som har samma syn som de själva 
om i vilken riktning marknaden eller en enskild aktie ska gå. Det är bara att 
observera beteendet i ett större tradingrum när det inträffar en oväntad 
ekonomisk händelse, t ex en oväntad ränteändring. Man kan då märka hur 
sinnesstämningen ändras och studera hur olika individers skilda meningar 
smälter samman och hela gruppen anammar en likartad uppfattning. 61 Enligt 
oss vore det lustigt om inte flockpsykologi skulle existera bara för att 
aktiehandeln blivit elektronisk. Människan är i grunden ett flockdjur och de 
flesta är beroende av social tillhörighet. Bakom datorerna är det människor 
som sitter vilka ständigt utsätts för flockens påverkan. 
 
Senare års börsutveckling stärker argumenten för att det faktiskt finns ett 
utpräglat flockbeteende på aktiemarknaden. I tider där börskurserna enbart 
pekar uppåt skapas en slags psykologisk dynamik, där placerarna som grupp 
tycker allt mer lika. Många tar det då närmast för givet att börsen bara ska 
fortsätta uppåt. Efter långa uppgångsperioder finns det också stora 
placerargrupper som bara varit med om uppgångar och anser det närmast 
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riskfritt att köpa aktier. Ett bra exempel var hausen för internetrelaterade 
aktier under hösten 1999. Det rådde då stundtals en hysterisk jakt efter 
företag som Framtidsfabriken, som steg från 200 till 700 kr på ett par 
månader. En annan klar tendens är också att medier och analytiker i 
allmänhet gärna hakar på rådande kurstrend. Det är lättare för dem att säga 
att aktier är köpvärda när index redan har gått upp 20 procent, jämfört med 
att säga att det är dags att sälja.62  
 
Vi tror att den hysteri som rådde kring internetrelaterade aktier kommer att 
gå till historien precis som depressionen i slutet av 1920-talet och 
börskraschen 1987 gjort. Köphysterin och de orealistiska förväntningar som 
byggdes upp anser vi vara ganska tydliga exempel på flockpsykologi. Inte 
var de många de som vågade gå emot marknaden och gjorde sina 
bedömningar baserade på realistiska förväntningar. Betydligt lättare var det 
att följa med i strömmen och många småsparare såg här sin chans att bli rika. 
Desto fler blev säkerligen brända och har förlorat sitt förtroende för 
aktiemarknaden under lång tid. Att bara följa efter alla andra och inte tänka 
själv är ett typiskt följa John beteende. 
 
 
 

 
 

Illustrativ bild av flockledaren och hans flock. 
 
För att ett flockbeteende ska uppstå på börsen krävs det att människor agerar 
emotionellt och det är viktigt att inse att alla på marknaden verksamma 
aktörer i vissa situationer blir mer eller mindre känslomässiga. Hur lång 
erfarenhet eller vilket kapital investeraren disponerar spelar ingen roll då det 
är fråga om människor och människor har känslor. Ett mycket mänskligt 
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beteende är att leva på hoppet, ägna sig åt önsketänkande, tolka information 
så att det passar ens syften och undvika att fatta beslut i en svårbemästrad 
situation. 63  Enligt Wahlund är flockbeteendet starkt kopplat till vår 
förlustaversion vilket innebär att om vi gjort som alla andra och köpt 
populära aktier och sålt mindre omtyckta aktier känns det lättare om det går 
dåligt. Detta leder till att vi gärna följer strömmen. Skammen blir inte heller 
lika stor och vi har någon att skylla på. Därför föredrar en del att anlita 
någon professionell rådgivare som får bli syndabock om det går dåligt och 
går det bra kan båda ta åt sig äran. 64  
 
Att aktiemäklare och –analytiker skulle vara mindre emotionella än andra 
grupper av människor förefaller mindre troligt. Tillhörigheten i en grupp och 
rädslan för att hamna utanför leder nog till många dåliga beslut. Vi tror att en 
viktig faktor till varför investerare följer strömmen är rädslan för att ha 
missat viktig information men framförallt att slippa vara ensam med en 
förlustaktie. Det kan av många kännas tryggt att kunna skylla på någon 
annan när det går dåligt. Människor agerar ofta utifrån känslor eller faktorer 
andra än de som behandlas i teorier om den rationella människan. Det kan 
handla om att vid en aktieinvestering välja bort aktier av etiska eller 
religiösa skäl som egentligen rent avkastningsmässigt skulle vara de bästa 
valen. Det kan även handla om att vilja vara med i ”gänget” på så sätt att om 
en aktie eller bransch går väldigt bra vill alla hoppa på tåget för att tjäna en 
hacka. Normalt skulle dessa investerare kanske inte alls ha investerat i dessa 
aktier eller bransch. Här tänker vi främst på IT boomen under senare delen 
av 1990-talet där massmedia även spelade en stor roll. 
 
Flockbeteendet på de finansiella marknaderna kan enkelt avläsas genom 
studium av några enkla variabler exempelvis prisutvecklingen och 
volymutvecklingen. Ett flertal placerare följer ständigt hur priset på börsen 
(index) eller en enskild aktie beter sig. Priset själv kan vara den egentliga 
ledaren på marknaden. En tydlig prisutveckling åt något håll fyller 
funktionen som flockledare. 65  Att priset skulle kunna vara den egentliga 
flockledaren förefaller tämligen rimligt enligt oss. Det är bara att se hur vi 
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människor förhåller oss till pris när vi handlar något. Ofta kan priset bli 
avgörande, t ex föredrar många att handla mat på billigare stormarknader.   
 
Flockbeteendet förefaller som sagt vara ett fenomen som är oomstritt. 
Många författare hävdar att det existerar ett flockbeteende kring aktiehandel 
och vi kan inte se att det inte har relativt stor påverkan. Flockbeteendet 
verkar inte bara var oomstritt utan även en mycket stark drivkraft. Vi anser 
därför att flockbeteendet kan sätta de flesta andra beteenden på 
aktiemarknaden ur spel, såväl fundamentala värderingsmodeller, 
psykologiska fenomen och effektiva marknadshypotesen. Flockbeteende 
innebär att individuella investerare med högst skiftande bakgrund, erfarenhet, 
värderingar, förmögenhet m m och utan att känna varandra i ett visst givet 
marknadsläge börjar bete sig alltmer likartat och därmed mer förutsägbart. 

5.3 Säsongsmönster 

Denna faktor är omtvistad eftersom teorin om marknadens effektivitet borde 
förhindra att olika månaders och dagars psykologiska inverkan på 
investerarna får någon kurseffekt. Det är dock lätt att historiskt visa på att 
Stockholmsbörsen går bättre i januari än snittet under året, att perioden fram 
till maj ofta innebär uppgång medan höstarna ger sämre avkastning. 
Framförallt oktober då ett antal börskrascher inträffat.66  Det finns studier 
som visar på att inget samband finns men dessa har en väldigt kort 
mätperiod, mindre än fem år.67 I praktiken visar marknaden på avvikelser 
från teorin kring effektiva marknader, så kallade marknadsimperfektioner 
eller anomalier. Studier visar på att dessa anomalier, såsom januarieffekten 
och måndagseffekten, verkligen existerar. 68  
 
Vissa konservativa analytiker tar ingen hänsyn till pratet om säsongsmönster 
på börsen. De anser ofta att marknaden är allt för sofistikerad för att 
påverkas av sådan enkel börspsykologi. Men de flesta aktörer, både mäklare 
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och förvaltare, har stor respekt för säsongsmönster. 69  Vi anser att de 
investerare som insett att det finns andra faktorer som påverkar än de 
fundamentala har ett stort försprång jämfört med dem som sticker huvudet i 
sanden. Kan investeraren acceptera att marknaden inte är helt perfekt och att 
det existerar avvikelser så borde det vara lättare för honom att förbereda sig 
för ett annat utfall än förväntat. Samtidigt borde en viss del av de oväntade 
avvikelserna kunna undvikas om hänsyn tas till andra förklaringsvariabler än 
rent fundamentala. 
  
Måndagseffekten 
Måndagseffekten eller helgeffekten är ett omdiskuterat samband på börsen. 
Finansbubblor har ofta spruckit på just måndagar. Börskrascherna den 28 
oktober 1929, 19 oktober 1987 (den så kallade svarta måndagen) och den 20 
mars 1989 inträffade alla just på måndagar. Dessutom har krascherna ofta 
föranletts av vikande kurser på fredagen innan eller hela veckan innan. Det 
finns ett antal studier som visar att måndagseffekten faktiskt existerar. Dow 
Jones index gick upp sammanlagt 920 punkter mellan 1953 och 1984. Under 
samma period föll index med 1 565 punkter enbart på måndagar. Under 
1987 gick Dow Jones index upp 42 punkter totalt och ner 483 punkter på 
måndagar.70 Efter oktober 1987 var inte Wall Street Journal nådig i sin dom 
av marknaden. ”Efficient Market Theory is the most remarkable error in the 
history of economic theory”, var rubriken till en uppmärksammad artikel. En 
rad akademiker anslog samma ton. Den amerikanska forskaren Lawrence 
Summers fällde kommentaren: ”The Efficient Market Hypothesis crashed 
along with the rest of the market on October 19, 1987.”71  
 
Måndagseffekten kan ha sin förklaring. Då börsen går ner i slutet av veckan 
kan det ackumuleras ett latent säljbehov under helgen, som sedan kommer 
till marknaden samtidigt vid öppningen på måndag. Placerarna går och oroar 
sig under helgen och till slut bestämmer de sig för att sälja. Därför blir 
öppningen av börsen på måndagen direkt tyngd av en mängd säljordrar och 
den naturliga balansen mellan säljare och köpare hinner aldrig riktigt infinna 
sig. Den accelererande nedgången kan leda till panik och krasch.72 
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Stockholmsbörsen under året 
Säsongsmönstret på börsen är tydligt, första halvåret är klart bättre än andra 
halvåret på börsen. Bästa månaden är januari och sämsta månaden är 
september, även om de största rasen brukar inträffa i oktober. I tabellen 
nedan visas hur Stockholmsbörsens index i genomsnitt utvecklats i procent 
varje månad sedan början av 1980-talet. Det statistiska underlaget är nästan 
20 år, vilket bör göra resultatet tillförlitligt. 73  
 
Januari  + 4,19 % April + 1,66 % Juli + 3,12 % Oktober + 0,66 % 
Februari + 4,00 % Maj + 2,21 % Augusti – 0,95 November +2,84 % 
Mars + 1,67 % Juni + 1,14 % September–1,58 % December +1,83 % 
 Tabell 1. Stockholmsbörsens säsongsmönster. Källa: Alfredsson (2000) 
 
Av statistiken kan följande slutsatser dras: 
 
* Januari är statistiskt sett årets bästa börsmånad, den så kallade 
januarieffekten torde därmed existera. Det kan bero på en rent allmänt 
optimistisk stämning i början av året. Privat personer har sålt vinst- och 
förlustaktier i slutet av föregående år och har pengar över för investeringar i 
början av året. Dessutom har institutioner såsom försäkrings- och fondbolag 
fått in nya pengar från dem som t ex vill ha igenom skatteavdrag i 
deklarationen.74 
 
Det kan också vara så att analytiker på banker och fondkommisionärer mer 
eller mindre tvingas anslå en positiv syn på sin bransch i början av året för 
att generera affärer åt sin arbetsgivare. Ty det är ju köpråden som ger 
intäkter i form av courtage och inte mer återhållsamma kommentarer 
som ”avvakta” eller ”behåll”. 75 
 
Precis som vanligt var experterna ganska optimistiska inför detta år (2003). 
Enligt en enkät som finansjätten Merrill Lynch sammanställt räknar 74 
procent av de tillfrågade fondförvaltarna med att världskursindex står högre 
vid årets slut än de gjorde när året började. Så är det ofta, för många verkar 
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leva efter att nytt år innebär nya tider och nya förutsättningar, men det mesta 
följer ju med över ett årsskifte. Men ett nytt år har åtminstone en 
psykologisk effekt. 76 
 
Vi anser att januarieffekten främst beror på att det är ett nytt år och att det är 
en psykologisk faktor. Det nya året blir ett avstamp till förändring, se bara på 
alla nyårslöften som brukar avges. Januarieffekten existerar ju även i länder 
som har brutet beskattningsår som t ex Storbritannien och Australien. Men 
vi tror ändock att skatteeffekten har viss betydelse i de länder som inte har 
brutet beskattningsår. 
  
* Juli är en månad då ofta index stiger rejält, sommarrallyt är alltså ingen 
myt. Juli är den tredje bästa månaden. Att juli är en bra börsmånad kan bero 
på rena spekulationsköp inför halvårsrapporterna som brukar komma mot 
slutet av denna månad eller i augusti.77  
 
En annan förklaring till julifenomenet kan vara att många placerare gör 
avstämningar/portföljjusteringar inför halvårsskiftet (samt årsskiftet) och 
säljer en del aktier för att sedan börja köpa i juli vilket driver upp kurserna. 
Det kan även handla om psykologiska faktorer. Sommar och sol leder till en 
positiv börsstämning. Medan motsatsen råder i september som brukar vara 
den sämsta börsmånaden. Höstmörkret närmar sig, semestern är slut och den 
dystra stämningen smittar av sig på börsklimatet. 78  
 
Julieffekten anser vi främst beror på att handelsvolymerna minskar och att 
det är semestertider, få vill därför sälja sina aktier. Att det är en bra månad 
kan förklaras genom att det finns fler som vill köpa än sälja och därmed 
stiger priserna. 
 
* Årets sämsta månader är augusti och september och de är de enda 
månaderna som genererat minusavkastning i snitt. Sannolikt är detta en 
reaktion mot att analytikerna varit för optimistiska i början av året. 
Halvårsrapporterna blir inte så bra som väntat och därför skrivs prognoserna 
ner, vilket i sin tur leder till att placerarna säljer av sina innehav. Det innebär 
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att det finns grund för ordspråket ”du ska köpa till färskpotatisen och sälja 
till kräftorna”.79 
 
Att augusti och september är dåliga månader är därmed inte så konstigt. 
Semestertiderna är slut och investerarna kommer tillbaka. Utbudet ökar då 
investerare säljer av sina innehav på marknaderna och många avvaktar 
förmodligen höstens utveckling och därför ökar inte köpbehovet lika mycket. 
Priserna sjunker i linje med teorin om utbud och efterfrågan. 
 
* De flesta stora börsfallen har inträffat under oktober. Under de senaste två 
decennierna har det varit stora nedgångar i oktober 1987, 1989 och 1998. 
Trots detta är oktober bara den tredje sämsta månaden och index har i snitt 
gått upp 0,66 % trots de stora fallen. Detta beror helt enkelt på att de stora 
fallen har omedelbart följts av större rekyler uppåt innan månaden tagit slut. 
Exempelvis slutade oktober 1998 på över 4 procent plus trots ett jätte fall 
den 8 oktober. Det innebär att det förekommer stora svängningar i denna 
månad.80 
 
Naturligtvis kan man aldrig vara säker på om säsongsmönstret kommer att 
upprepa sig. När oktober närmade sig under 1999 trodde många experter att 
kurserna skulle rasa under denna månad. Men istället gick kurserna åt andra 
hållet, indextunga Ericsson gick upp med 30 procent under månaden och 
drog med sig en stor del av övriga börsen. 81    
 
Gunnar Ek, på Aktiespararna och med lång erfarenhet av aktiemarknaden, 
har studerat den genomsnittliga procentuella förändringen per dag på 
Stockholmsbörsen under varje månad sedan 1979. Enligt studien svänger 
kurserna mest i januari, oktober och november medan de svänger minst 
under sommarmånaderna. Att kurserna svänger mycket i januari tror han kan 
bero på att börskurserna brukar stiga kraftigt i början av året vilket i sin tur 
leder till rekyler. En förklaring till att kurserna går upp i juli är att det är 
förhållandevis liten omsättning och att ett fåtal affärer därför kan driva upp 
kurserna.82 
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5.4 Strukturella faktorer 

Investering i aktier är en social aktivitet. Investerare tillbringar en ansenlig 
del av sin fritid till att diskutera och läsa om investeringar samt skvallra om 
andras lyckade eller misslyckade investeringar. Mycket av de bevis som 
presenteras i ämnet marknadspsykologi tyder på att sociala förändringar och 
mode är viktiga eller till och med huvudorsaken till prisförändringar på 
spekulativa tillgångar, men ingen enskild del av bevisen är obestridlig. 
Genom att studera USA:s aktiemarknad under efterkrigstiden kan man se 
olika sociala förändringar som rimligen kan ha påverkat den aggregerade 
efterfrågan på aktier. 83  
 
Shiller har i ett försök att förklara börsbubblor och krascher föreslagit att 
aktiemarknadens gungningar beror på nycker och modeflugor. En nyck har 
blivit till en bubbla om nycken har spridit sig genom priser och människor 
följer prisutvecklingen och attraheras av prisökningar istället för 
fundamentala värden. En sådan känd bubbla är tulpanhysterin i Holland på 
1630-talet. Liknande utveckling har kunnat skönjas på senare tid, t ex IT 
aktier. Förklaringen till att sådana bubblor kan få fotfäste både bland 
individuella och professionella investerare beror på viljan att betala ofattbara 
priser för företags aktier i hopp om att prisstegringen ska fortsätta i all 
evighet. Detta då de flesta hela tiden vill slå index. 84  
 
Vi ser i resonemanget ovan ett typiskt flockbeteende där priset varit 
flockledaren. Många amatörer och professionella investerare hoppade på 
tåget utan att göra några djupare analyser utan det var mer den allmänna 
hysterin som underblåstes av media som gjorde att det blev mer ett 
flockbeteende än rationellt beteende. Drömmen om det stora klippet var nog 
här drivkraften. Det fanns dock enligt många tydliga signaler på att en ny 
bubbla var på väg och nu när vi har facit i hand är det lätt att vara efterklok.  
 
Om tillväxten i ekonomin inte kan förklara kursuppgången på 1990-talet 
borde det finnas andra faktorer som ledde till den kraftiga uppgången. Nedan 
presenteras faktorer som Schiller anser kan hjälpa till att förklara den 
kraftiga uppgången. Huvudsakligen behandlas faktorer som har haft en 
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påverkan på den amerikanska aktiemarknaden men som inte kom med i 
vanliga rationella analyser av ekonomiska fundament. Många av faktorerna 
är giltiga även för Europa och andra länder även om det här behandlas 
utifrån den amerikanska börsuppgången. 85 Vi tycker dock att ett antal av 
dessa faktorer egentligen inte hamnar utanför vanliga rationella analyser. För 
även om de inte kommer med i exempelvis en kassaflödesanalys så borde de 
komma med i en rationell analys då det helt enkelt handlar om ökad 
efterfrågan, t ex genom att nya pensionspengar tillförs aktiemarknaden. 
 
Internet 
Möjligheten att göra aktieaffärer över Internet har öppnat upp för 
allmänheten då Internet gjort det billigare och enklare för gemene man att 
handla med aktier. Illusionen av kontroll och därmed för stort 
självförtroende framträder dock tydligt när det gäller aktiehandel över 
Internet. Det har skapat många daytraders, investerare som sagt upp sina 
vanliga jobb för att på heltid från sin dator handla med aktier varje dag. 
Optimismen tycks vara extra stor bland dessa daytraders vilket leder till en 
övertro på sig själv. 86 I samband med att internetanvändningen ökade steg 
Nasdaq börsen kraftigt. Från andra halvan av 90-talet fram till i början av 
2000 tredubblades värdet på Nasdaq. 87 
 
Vi håller helt med om att Internet har underlättat väsentligt både för den 
enskilde investeraren som de mer professionella. Investerarna har fått nya 
möjligheter då de i realtid kan följa utvecklingen på sina investeringar. 
Samtidigt har detta förmodligen medfört att investerare blivit mer kortsiktiga 
i sitt tänkande och därmed deras agerande på marknaden då de oavbrutet 
kunnat följa upp- och nedgångar. Detta kan vara en rimlig förklaring till de 
snabba upp och nedgångar som ofta nuförtiden sker på börsen. Att det går 
följa aktiekursen i realtid tror vi medför att investerare inte hinner sätta sig 
ner och göra en ordentlig analys utan följer flocken. Internet har kommit för 
att stanna och det har öppnat upp för en bredare allmänhet.  
 
Om viljan finns anser vi att investeraren med hjälp av Internet kan erhålla 
bättre kontroll över sina placeringar. Detta genom att använda sig av de 
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tekniska hjälpmedel som numera finns tillgängliga för den breda 
allmänheten till en låg kostnad. Vi tycker att Internet haft både en positiv 
och negativ påverkan på aktiehandeln. Internet har öppnat upp för fler 
småsparare samtidigt som det förmodligen bidragit till de kraftiga 
svängningarna.  
 
Triumf och nedgång för utländska börser 
Sedan kalla kriget slutat har de flesta länder anammat det västerländska 
ekonomiska systemet. Såväl Kina som före detta Sovjetunionen har blivit 
mer marknadsorienterade. Eftersom allt fler tagit efter USA finner Shiller 
det naturligt att USA:s börs blivit högst värderad i världen. Dessa politiska 
händelser har pågått gradvis sedan uppgången i USA började 1982. 
Nedgången på den japanska marknaden efter 1989 och finanskrisen i Asien 
1997-98, hade kunnat ses som illavarslande för den amerikanska börsen men 
många såg det som svagheter hos rivaler. I media beskrivs ofta relationen 
mellan USA och dess ekonomiska rivaler som en tävling där enbart en kan 
segra. Svagheterna hos rivalerna sågs alltså som bra nyheter av många i 
USA. Detta tankesätt vittnar om patriotiska känslor. 88  
 
Utan tvekan har den amerikanska börsen varit och är vägledande för andra 
börser i världen.  Vi ser den amerikanska börsen som den starka flockledaren 
för världens börser. Dess uppgångar och nedgångar påverkar nästan jämt 
andra börser i världen. Få börser är helt opåverkade. 
 
Kulturella förändringar 
Parallellt med börsuppgången har det även skett en uppgång av 
materialistiska värderingar. En undersökning som genomfördes 1975 och 
1994 handlade om vad människor tänker på när de tänker på ett bra liv och 
det liv de skulle vilja leva. 1975 svarade 38 % ”mycket pengar” medan 1994 
svarade 63 % ”mycket pengar”. Materialistiska värderingar har dock inte 
automatiskt något logiskt samband till börskurser. Oavsett om människor är 
materialistiska eller inte så är det rimligen möjligt att få dem att spara för 
framtiden och söka de bästa sparalternativen. Men det är troligt att sådana 
känslor påverkar efterfrågan på aktier, vilka åtminstone kan ge en 
förhoppning om snabb rikedom. Denna attityd har förändrat vår kultur till att 
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framgångsrika affärsmän respekteras lika mycket eller till och med mer än 
exempelvis skickliga vetenskapsmän. 89 
 
Vi tror att andelen som svarar ”mycket pengar” även hänger samman med 
det politiska klimatet, omvärldsfaktorer och media. Kulturella förändringar 
är inte helt fristående utan är en del av och återspegling utav samhället i stort. 
Idag är fler människor aktieägare än tidigare genom att det blivit enklare och 
billigare tackvare Internet. Även pensionsreformerna har gjort fler 
människor till aktieägare. Fler människor har därför idag ett större intresse 
av att följa börskurser då det har blivit ett tydligare samband mellan börsens 
utveckling och den enskildes ekonomi och framtida pension. Detta har 
säkerligen bidragit till de kulturella förändringarna. 
 
Politiska förändringar samt skatteeffekter  
När Ronald Reagan valdes 1980 så var han den första Republikanska 
presidenten sedan 1948. 1994 gick det Republikanernas väg igen. 
Republikanernas lagstiftare var mycket mer vänligt inställda till affärslivet 
än deras Demokratiska företrädare. 1997 sänktes kapital reavinstskatten från 
28 % till 20 % och det talades om att sänka den ytterligare. Förslag på 
framtida kapital reavinstskattesänkningar kan redan idag ha en positiv 
påverkan även om de för tillfället inte sänks något. 90 Detta tycker vi stämmer 
väl med den rationella människan. För om det blir mer gynnsamt att spara i 
aktier ökar efterfrågan på aktier bland rationella investerare.  
 
Massmedias ökade rapportering  
1980 startade CNN den första nyhets tv-kanalen och senare bildades en 
kanal  för affärsnyheter som numer heter CNBC. Affärspressen har också 
ändrats och idag skrivs det inte enbart för professionella investerare utan 
även för vanliga privat personer med intresse för affärer. Ökningen av 
affärsnyheter har medfört ökad efterfrågan på aktier, precis som reklam för 
konsument produkter.91 Affärsnyheter och börskrönikor kan idag återfinnas i 
de flesta dags- och kvällstidningar. Även i Sverige finns ett utbud av tv-
program som behandlar ämnen kring aktieinvesteringar. 
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Börsutvecklingen drivs kortsiktigt av människors hopp om snabba vinster, 
påhejade av vissa medier som upptäckt att detta säljer. Svensk statistik 
visade år 2000 att en kvällstidning sålde 40 000 extra lösnummer per dag om 
löpsedeln innehöll något om aktier. 92  Eftersom massmedia har stort 
genomslag och kvällstidningar säljer mycket lösnummer på att skriva om 
aktier går det enligt oss även att se massmedia som en ledare för flocken 
under vissa perioder.  
 
Aktiepriserna påverkar hela samhällsekonomin. Sjunker aktiepriserna 
kraftigt så blir även de som inte äger några aktier mer pessimistiska och 
minskar sin konsumtion. Klättrar aktiepriserna uppåt ökar optimismen hos 
hela befolkningen. Även om det inte kan bevisas att massmedia direkt 
påverkar aktiepriserna så kan massmedia välja, framhålla, förvrida och 
dramatisera det som publiceras och därigenom manipulera och vilseleda 
läsarna. Helt klart har massmedia ett visst inflytande framförallt på enskilda 
händelser.93 
 
Massmedias fokusering på välstånd och rikedom tror vi påverkar många och 
alltfler verkar idag vilja öka sin rikedom. Media spelar en enorm roll för 
människor och deras värderingar och förväntningar på framtiden. 
Massmedia har även hjälpt till att göra investeringar i aktier till en 
folkrörelse dock utan att alltid vara helt ärliga när det gäller risker. Helt klart 
har massmedia en påverkan på samhällsekonomin genom deras 
genomslagskraft bland vanliga människor. Desto fler människor som följer 
eventuella råd i media desto större påverkan får det på samhället. Vi tror 
även att massmedia kommer att spela en allt större roll framöver då alltfler 
följer den ökade massmediala bevakningen av olika påverkande händelser. 
 
Analytikers allt positivare prognoser 
I en undersökning om analytikers rekommendationer för 6 000 bolag, var 
endast 1 % sälj, medan 69 % var köp och 30 % avvakta. Tio år tidigare var 
andelen sälj 9 %. Analytiker är ovilliga att rekommendera investerare att 
sälja. En anledning är att säljrekommendationer kan väcka vrede hos det 
inblandade företaget. Företaget kan sluta prata och lämna information till de 
analytiker som lämnar negativa rapporter om företaget. Denna situation 
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innebär en förändring av den kultur som existerat inom 
investeringsbranschen, att analytiker ska göra så objektiva 
rekommendationer de bara kan. En annan anledning till analytikernas ovilja 
att lämna säljrekommendationer är att de ofta arbetar åt företag som utför 
andra uppgifter åt de företag som de ska analysera. Dessa jobb vill de inte 
äventyra genom att lämna dåliga analyser för ett företag. 94  
 
Med tanke på vad vi tidigare skrivit är det inte så märkligt att analytikerna 
blir allt positivare. Alla vill vi väl följa en vinnare, inte en förlorare. Detta 
hänger även samman med flockbeteende och oviljan att sticka ut. 
Svårigheten ligger förmodligen i att om alla andra analytiker levererar 
positiva prognoser så har en enskild svårt att få gehör för en mer 
pessimistisk syn, även om den kanske är den mest riktiga, då han i det 
sammanhanget kan ses som en förlorare. Analytikern vill behålla sitt jobb så 
han kommer förmodligen att följa med de övriga och leverera allt positivare 
prognoser. Analytikerna kommer därmed att påverka marknaden på ett 
kanske inte rakt igenom positivt sätt då många litar på analytikernas 
professionalitet. Samtidigt vill läsarna hellre ha positiva nyheter än 
pessimistiska så de driver samtidigt själva utvecklingen åt fel håll då 
analytikerna försöker tillgodose sina kunders önskemål.  Man bör även ha i 
åtanke att det kan ligga i analytikernas intresse att ge positiva 
köprekommendationer på aktier. Andelen köprekommendationer jämfört 
med andelen säljrekommendationer vittnar också om att analytiker föredrar 
att rekommendera köp framför sälj. Utifrån detta kan antas att analytiker i 
allmänhet är lite väl positiva.   
  
Pensionspengar 
Förändringar i pensionssystemen har stimulerat människor att lära sig mer 
om aktier och acceptera aktier som placering. Förändringarna har inte 
medfört några tekniska förenklingar för människor att handla med aktier 
men aktier har troligen blivit mer känt placeringsalternativ. 95  En inte helt 
oviktig faktor anser vi då pensionsreformerna har medfört ett tillskott av 
kapital samtidigt som den pensionsberättigade har erhållit större möjligheter 
att själv påverka utvecklingen på pensionskapitalet. Samtidigt är det svårt att 
bortse från att många ser det som en påtvingad rättighet och inte bryr sig om 
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att överhuvudtaget se över sitt pensionskapital och var pengarna hamnar. 
Men självklart har det en påverkan på den enskildes intresse för aktier och 
dess utveckling.  
 
Ökning av aktiefonder 
1982 fanns det 340 aktiefonder i USA och 1998 hade antalet ökat till drygt 3 
500. Antalet andelsägare i aktiefonder i USA har under samma period ökat 
från 6,2 miljoner till 119,8 miljoner.96 Här ser vi en naturlig koppling till det 
ökade intresset för enskilda aktier.  
 
Minskad inflation och effekterna av pengaillusionen 
USA:s inflationsnivå, mätt som procentuell förändring i konsumentprisindex, 
har stadigt förbättrats sedan aktiemarknadsuppgången började. 1982 låg 
inflationsnivån på 4 % per år, men det fanns en oro att den skulle stiga till 
samma nivå som den var 1980 (nästan 15 % per år). Den kraftigaste 
börsuppgången skedde då inflationsnivån hade sjunkit till 2-3 % i mitten av 
1990-talet och sedan sjönk inflationen till under 2 %. Staten ägnar stor 
uppmärksamhet åt inflationen. Människor tror rent allmänt att inflationen är 
en barometer på en nations ekonomiska och sociala hälsa. Hög inflation 
uppfattas som negativt medan låg inflation förknippas med välstånd. Därför 
är det inte konstigt att låg inflation leder till ökat självförtroende, även vid 
aktievärdering. 97  
 
Men från en rent rationell ståndpunkt är aktiemarknadens reaktion på 
inflation felaktig. 1979 publicerade nobelpristagaren Franco Modigliani 
tillsammans med Richard Cohn en artikel som argumenterade för att 
aktiemarknaden reagerade felaktigt på inflation beroende på att människor 
inte riktigt förstår effekterna av inflation på räntenivån. När inflationen är 
hög är samtidigt det nominella diskontot/bankräntan hög för att kompensera 
för det minskade penningvärdet. Samtidigt är inte den reala räntan (ränta 
korrigerad för inflation) hög och därför borde det inte bli någon reaktion på 
börskurserna beroende på hög nominell ränta. 98   Trots att de flesta 
människor förstår varför och hur de justerar värdet av sina intäkter vid 
inflation är det få som i praktiken klarar av att göra det. Det är ofta av en 
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mental orsak då det inte är ett normalt sätt att tänka. De flesta tänker i banor 
kring det nominella värdet, ökningen i kronor.99 
 
Ökning av handelsvolymen 
Omsättningsprocenten (totalt antal sålda aktier under ett år dividerat med 
totalt antal aktier) fördubblades nästan på New York börsen mellan 1982 och 
1999, från 42 % till 78 %. Nasdaq börsen visar en ännu kraftigare 
omsättningsökning, från 88 % 1990 till 221 % 1999. Omsättningsökningen 
kan vara en följd av de faktorer som nämnts ovan men en annan trolig orsak 
är de minskade kostnaderna för att genomföra affärerna. Numera är det även 
möjligt för enskilda personer att bedriva, så kallad daytrading. Det finns 
bevis som tyder på att ökad exponering av priser minskar efterfrågan på 
aktier. I försökssituationer har det visat sig att om människor visas dagliga 
data om aktiepriser visar de mindre intresse att investera i aktier än om de 
bara får ta del av långsiktig avkastning. Iakttagande av de dagliga 
förändringarna av aktiepriserna leder troligen till mer rädsla för den risk som 
aktieinvesteringar innebär. Å andra sidan kan ökad rapporteringsfrekvens av 
aktieprisförändringar orsakade av institutionella och teknologiska ändringar 
ha helt motsatt effekt nämligen ökad efterfrågan på aktier. 100  Vi tycker 
ökningen av handelsvolymerna är en naturlig följd av det ökade intresset för 
aktier. Det har föranletts utav den ökade massmediala bevakningen, 
pensionspengar och andra förändringar i vår närmaste omvärld. Den ökade 
handelvolymen beror också på Internet som gjort att småsparare handlar mer. 
 
Ökade spelmöjligheter 
Det har skett en dramatisk ökning av spelmöjligheterna och spelandet i USA 
under senare år. Det ökade spelandet kan ha en viktig effekt på kultur och på 
ändrade attityder till risk inom andra områden, såsom aktieinvesteringar.101 
Även i Sverige kan vi se ett ökat spelande och nya spelformer presenteras 
frekvent för att locka ännu fler till spel. Sverige har även öppnat sina första 
kasinon för att tillgodose det ökade spelbehovet på marknaden. De ökade 
spelmöjligheterna speglar förmodligen bara den ökade efterfrågan på mer 
spelmöjligheter. Den ökade efterfrågan på spel kan förmodligen till viss del 
kopplas till den kulturförändring som ägt rum där mycket pengar idag ges 
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större betydelse. Spel är ett sätt att erhålla mycket pengar medan aktier är ett 
annat sätt.  
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6 Psykologiska faktorer som 
påverkar kassaflödesvärderingen 

Vi kommer i detta kapitel först beskriva kassaflödesmodellen för att sedan 
visa på olika psykologiska faktorer som påverkar värderingen vid 
användande av kassaflödesmodellen. 

6.1 Kassaflödesmodellen 

Värdet av ett företag baseras på dess kapacitet att generera pengar 
(kassaflöde) och osäkerheten i samband med detta kassaflöde. 102  När en 
tillgång ska värderas utgår man från tre variabler: hur mycket tillgången 
genererar i kassaflöden, när dessa förväntade kassaflöden inträffar och 
vilken osäkerhet som är förknippad med dessa kassaflöden. Diskonterad 
kassaflödesvärdering tar hänsyn till alla dessa tre variabler och beräknar 
värdet av en tillgång till nuvärdet av dess framtida kassaflöden. 103 Se formel 
1 nedan. 
 
(Formel 1.) 
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KFt  = förväntat kassaflöde i period t. 
    r = ränta som motsvarar risktagandet. 
   n = den tid som mätperioden varar. 
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Genom diskonteringsräntan tas hänsyn till risken som är förknippad med 
kassaflödet. Högre risk leder till högre diskonteringsränta medan lägre risk 
medför lägre ränta. Det är enklast att värdera en tillgång som genererar ett 
garanterat kassaflöde. En sådan tillgång saknar risk och den ränta som då 
används kallas riskfri ränta. Värdet av en sådan tillgång fås genom att 
diskontera tillbaka kassaflödena genom användande av riskfri ränta. Vid 
värdering måste två typer av risker hanteras. Den första är förknippad med 
exempelvis obligationer där det finns ett förutbestämt kassaflöde under ett 
visst antal år. Risken är här att kassaflödet inte kommer att levereras. Den 
andra typen av risk är betydligt mer komplicerad och handlar om att 
uppskatta det framtida kassaflödet.104 
 
När ett bolag värderas till skillnad från enskilda tillgångar räknar man ofta 
på bolaget som om det skulle ha evigt liv och därmed generera kassaflöde i 
all oändlighet. 105 Vid värdering av bolag gäller även att investeraren vill 
beräkna kassaflödet efter avdrag för skatter, nödvändiga återinvesteringar 
och före skuldbetalningar. 106 
 
Som sagts tidigare agerar vi människor irrationellt, påverkade av känslor och 
psykologiska faktorer. Då det är människor som genomför en 
kassaflödesvärdering påverkas den självklart av mänskliga beteenden enligt 
oss. Vissa psykologiska faktorer påverkar inte bara en kassaflödesvärdering 
utan de kan medföra att en sådan värdering överhuvudtaget inte utförs eller 
att hänsyn till utförd värdering ej tas.  
 
Förlustaversionen påverkar inte kassaflödesvärderingen utan kan leda till att 
investeraren helt enkelt inte gör någon kassaflödesvärdering utan behåller 
sina förlustaktier tills de når upp till inköpspris (anchoring). Vad gäller 
flockbeteende är det ett väl ingrott mänskligt beteende och vi är övertygade 
om att kassaflödesvärderingen ibland kommer i skymundan av 
flockbeteendet. Detta sker genom att flockbeteendet är en stark kraft och 
många har därmed svårt att stå emot flocken oavsett vad 
kassaflödesvärderingen visar. Med tanke på de allt snabbare och kraftigare 
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svängningarna som sker på aktiebörser nuförtiden är det även möjligt att 
investerare ibland inte hinner göra någon kassaflödesvärdering utan de hakar 
på flocken.  
 
Att blint följa efter flocken utan att göra en egen analys anser vi inte vara 
rationellt. Detta irrationella beteende leder till att marknaden då inte kan 
anses vara fullständigt effektiv hela tiden. För om flockens rörelse får större 
betydelse än kassaflödesvärderingen tycker vi inte det går att säga att 
marknaden är effektiv på kort sikt. Flockbeteendets starka kraft gör alltså att 
den effektiva marknaden på kort sikt kan sättas ur spel. Flockbeteendet kan 
även påverka en kassaflödesvärdering, såtillvida att investeraren kan följa 
efter flocken vad gäller positiva prognoser. Om dessa positiva prognoser 
sedan används i kassaflödesvärderingen finns det risk att värderingen blir för 
positiv. I detta fall är alltså själva framräknade värdet påverkat av 
flockbeteendet.  
 
Anchoring kan medföra att investeraren inte accepterar det pris som han 
räknar fram med hjälp av en kassaflödesanalys. Vi anser det finns en risk att 
investeraren låser fast sig vid något annat pris än det som räknats fram. Det 
finns en risk att han trots att alla fakta pekar på att han borde sälja trots det 
väljer behålla aktien. Eftersom investerare har en tendens att lyssna på den 
information som stöder hans uppfattning kan det mycket väl vara så att han 
litar på sin kassaflödesvärdering om den stöder hans åsikt och låser fast sig 
vid sitt referensvärde. Exempelvis kan investeraren bli låst, anchored, vid det 
marknadspris som råder. Om en kassaflödesberäkning visar att en aktie är 
värd 100 kr är det fullt förståeligt att en investerare blir aningen tveksam till 
sin beräkning om samma aktie handlas för 50 kr på börsen. Men det kan vara 
med all rätt investeraren blir tveksam, dels kan han ju mycket väl ha gjort 
något fel i sin beräkning dels kan andra faktorer än sådana som kommer med 
i en kassaflödesberäkning påverka priset.  

6.2 Förväntningar  

Ingen kan förutsäga framtiden utan det handlar om mer eller mindre 
välgrundade gissningar som kan kallas förväntningar. Trots det kan en del 
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människor vara tvärsäkra på att de fattat rätt beslut om den framtida 
utvecklingen. Många förväntningar oavsett om det är förhoppningar eller 
fruktan blir aldrig sanna och en del glöms kanske bort helt enkelt. Vissa 
förväntningar infrias men kan skilja sig på en eller flera punkter från de 
ursprungliga förväntningarna. De flesta människors beteende bygger på 
rutiner som karakteriseras av repetition och vanor vilket ger upphov till 
förväntningar baserade på tidigare erfarenheter. Förutom erfarenhet kan 
förväntningar även grundas på annan information. Förväntningarna ändras 
sällan och om de gör det beror det på ny genomgripande information. I 
rationella förväntningsteorier finns det en tendens att tona ner historisk 
information för att istället lyfta fram ny information, speciellt sådan som kan 
kvantifieras i ekonomiska termer. 107 
 
De framtida kassaflödena som används vid en kassaflödesvärdering grundar 
sig på förväntningar. Eftersom dessa förväntningar kan vara mer eller 
mindre välgrundade gissningar blir kassaflödesberäkningen därefter, anser vi. 
Sedan tas hänsyn till risk och osäkerhet genom att en högre 
diskonteringsränta väljs vid större risk. Men vid en övertro på sig själv och 
sina kunskaper finns det en risk att investeraren bortser från att 
förväntningarna egentligen enbart bygger på gissningar. Därmed finns det en 
fara att han inte tar tillräcklig hänsyn till den egentliga risken som föreligger 
genom att en lägre diskonteringsränta väljs än vad som egentligen borde, 
vilket medför en för hög värdering. Eftersom investerare ofta lyssnar mer till 
sådan information som stärker hans egen uppfattning föreligger det en fara 
att han väljer att göra en kassaflödesvärdering utifrån de vinstprognoser som 
ger den värdering han önskar. Det kan innebära, om han äger aktier så 
använder han sig av vinstprognoser som ger en hög värdering vilket leder till 
att han känner sig mer nöjd genom att hans aktier enligt värderingsmodellen 
är värda mycket.   
 
Det är allmänt vedertaget att aktieprisets utveckling består av två 
komponenter. En del är förväntad framtida utdelning, den andra delen 
handlar om vad övriga investerare är beredda att betala för aktien. Antag att 
ingen tror på ett samband mellan solsken och aktiepris men varje investerare 
tror att alla andra gör det. Solsken kommer då leda till att investerare köper 
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aktier baserat på tron att andra kommer att göra det.108 Den del som handlar 
om förväntad utdelning behandlas genom en kassaflödesvärdering. Medan 
den andra faktorn om vad andra investerare är beredda att betala för en aktie 
hamnar utanför en kassaflödesvärdering. Detta är ett typiskt Bigger Fool 
beteende. 
 
Två typer av förväntningar finns: Ej påverkbara förväntningar inbegriper 
händelseförlopp som inte kan påverkas av den enskilde investeraren. 
Påverkbara förväntningar innebär en tro på att utfallet kan påverkas av den 
enskilde investerarens handlingar. Förväntningar kan även vara en blandning 
av dessa två. 109  Vid kassaflödesvärdering handlar det om ej påverkbara 
förväntningar, ty investeraren kan sällan påverka ett företags framtida 
kassaflöden. Intressant är dock att investeraren kan påverka vilka 
förväntningar han väljer att anta och använda sig av vid en värdering. Detta 
påverkar givetvis det slutresultat som värderingen ger. Olika människor har 
olika förväntningar vilket då leder till olika resultat beroende på vem som 
utför beräkningen. 
 
Ur ett beteendeperspektiv beror enskilda ekonomiska beslut på subjektiva 
förväntningar som varierar mellan olika investerare men de kan även 
sammanfalla med större grupper som intar samma förväntningar. Detta går 
emot teorin om effektiva marknader där alla investerare kalkylerar samma 
förväntade aktievärde när ny information uppträder. Aktiepriset ska spegla 
nuvärdet av framtida förväntade vinster. En konsekvens utav detta antagande 
är att aktiepriset inte innehåller någon information om framtida priser och att 
aktiepriset är slumpmässigt.110 Vi finner det helt naturligt att investerare inte 
behandlar ny information på samma sätt då människor inte är några 
maskiner utan individer med känslor och olika erfarenheter. Då 
förväntningarna om de framtida kassaflödena är mer eller mindre subjektiva 
blir även själva kassaflödesvärderingen mer eller mindre subjektiv.    
 
Effektiva marknadsteorin förutsätter att alla investerare är rationella 
nyttomaximerare och använder tillgänglig information på ett rationellt sätt. 
Subjektiva förväntningar är ur ett psykologiskt perspektiv influerade av 
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många andra faktorer än just fundamentala och varierar mellan människor 
och är över tiden påverkade av andra faktorer än ekonomiska.111 Detta tycker 
vi ytterligare stärker tesen att investerare inte kan anses vara fullständigt 
rationella. Detta gäller även då investeraren använder sig av en till synes 
rationell kassaflödesvärdering eftersom den grundas på mer eller mindre 
subjektiva förväntningar.  

6.3 Informationsbehandling  

Investeraren utsätts för en strid ström av information av varierande kvalitet 
och skiftande sanningshalt. Dagens investerare har helt enkelt ett 
informationsöverskott. Det vore märkligt om detta inte påverkade 
investeraren och han ställs inför olika beslutsproblem såsom vilken 
information han ska lita på. Ofta baseras dessa beslut på tidigare erfarenheter 
av vilka informationskanaler som är pålitliga och hur tidigare liknande 
beslut utvecklats. 112 Enligt oss beror informationsöverskottet till stor del på 
massmedias ökade rapportering bl a i form av specialtidningar och tv-
program samt den ökade internetanvändningen.  
 
Förespråkare av klassisk finansiell teori menar att informationen är 
transparent. De som använder informationen kan tolka och se igenom 
informationen, t ex kassaflödet, oberoende på vilket sätt den presenteras. 
Trots det är mycket av informationen som ges ut mer opak än transparent. 
När en person har problem att se igenom information påverkas hans beslut 
främst utav vilken informationskanal och vald framställning han använder. 
Olikheter i framställan och formalia leder alltså till en skillnad i substans. 
Det handlar om form, hur och på vilket sätt informationen presenteras. En 
mix av kognitiva och känslomässiga variabler som påverkar hur mottagaren 
uppfattar informationen. 113 Eftersom kassaflödesmodellen bygger på att vi 
ska utnyttja information leder tolkningssvårigheterna till svårigheter att 
arbeta med kassaflödesmodellen.  
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”Det är svårt att se skogen för alla träden står i vägen.” 
 
Ett centralt koncept i informationsmodellerna i finansiell ekonomi är ”gömd 
kunskap”. Gömd kunskap innebär att den enskilda människan inte ser 
informationen genom sitt beteende. Endast en liten del av all tillgänglig 
information används till att fatta ett beslut. Detta kan bero på den 
informationsflod som sköljer över oss alla. Studier visar att ju mer 
information individen utsätts för desto sämre beslut tar han.114 En förklaring 
till detta, som vi ser, är att desto mer information som en investerare utsätts 
för ju större del är egentligen inte riktig information utan informationsbrus 
(se kapitel 6.3.3). De sämre besluten kan även bero på att ju mer information 
som finns desto större valmöjlighet finns för investeraren att välja 
information. Ett problem som då kan uppstå är att investeraren väljer 
information som stödjer hans åsikt istället för den information som 
egentligen är mest tillförlitlig.  

6.3.1 Över- och underreaktion 

Investerare är långsamma att ta till sig nya vinstprognoser. Ofta är de låsta, 
anchored, till det pris de satt efter tidigare förutsättningar. Tillräcklig hänsyn 
tas inte till ny information som kan undergräva deras tidigare 
ställningstagande dessutom övervärderas information som bekräftar deras 
ståndpunkt.115 Här ser vi en fara att en investerare låser fast sig (anchoring) 
vid en tidigare gjord kassaflödesvärdering även då en ny 
kassaflödesvärdering genomförs. Detta beteende drabbar både analytiker och 
investerare som tenderar att reagera på vinstprognoser till en början som om 
ingenting hänt, för att sedan överreagera och rusa som en flock får116.  
 
Att inte ta hänsyn till ny information kan få många investerare att hastigt 
vakna upp när de plötsligt inser att marknaden ändrats. Det kan handla om 
investerare som knyter an till anchoring och genom sitt konservativa 
agerande inte justerar framtida vinstprognoser efter den nya informationen 
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som finns tillgänglig. Oväntade överraskningar som detta, är ett kännetecken 
på för stort självförtroende. Om konservatism existerar bland investerare och 
analytiker borde det återspeglas på hur marknaden reagerar på oväntade 
positiva eller pessimistiska vinstprognoser. Då borde aktier som kan 
associeras med nyligen oväntat bra vinstprognoser prestera bättre än index 
medan ett företags aktier som släppt pessimistiska vinstprognoser borde 
prestera sämre än index. En studie visar att de aktier till företag som släppt 
mest positiva vinstprognoser presterade nästföljande 60 dagar ungefär 2 % 
bättre än index. Medan aktier med de mest pessimistiska vinstprognoserna 
presterade nästföljande 60 dagar ungefär 2 % sämre än index. 117  
 
I kontrast till ovan finns det de som hävdar att aktieplacerare överreagerar 
systematiskt på ny information. När ny information kommer om ett bolag 
eller en aktie verkar det vara så att investerarna reviderar sina bedömningar 
genom att ge den nya informationen överdrivet hög vikt. Medan gammal och 
känd information får omotiverat låg vikt och objektiva kriterier lämnas 
därhän. Resultatet blir att marknaden överreagerar, så kallad overshooting. 118 
Studier gjorda av De Bondt och Thaler bekräftar att investerare överreagerar. 
När investerare är pessimistiska intar de ofta en mer pessimistisk inställning 
än nödvändigt och motsatsvis när de är optimistiska är de oftast mer 
optimistiska än vad som är sunt. 119 
 
Det finns bevis för att ju mer som utdelas av ett företags kassaflöde ju högre 
blir marknadens värdering. T ex stiger aktiepriset då ett företag ökar 
utdelningen och motsatsvis faller aktiepriset då man minskar utdelningen.120 
Bevis finns även för att investerare överreagerar på utdelningar samt att 
prognoser över resultat leder till överreaktioner. 121 
 
Det går att dela in över- och underreaktion i olika tidshorisonter. Dels 
överreaktion som existerar under en väldigt kort tidshorisont, högst en 
månad. Dels underreaktion som varar mellan tre och tolv månader och till 
sist överreaktion för perioder längre än ett år.122 Detta innebär att en del av 
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överreaktionen försvinner efter förhållandevis kort tid, högst en månad. 
Detta stödjer det vi sagt tidigare i uppsatsen, marknaden kan vara ineffektiv 
på kort sikt men på längre sikt är den effektiv. Underreaktionen som 
försvinner inom ett år leder ju även till att marknaden med tiden är effektiv 
men under kortare tidsperioder uppstår störningar.  
 
Som vi ser finns det personer som hävdar att för liten hänsyn tas till ny 
information. Samtidigt finns det de som hävdar att för mycket hänsyn tas till 
ny information. Oavsett om för mycket eller för liten hänsyn tas till ny 
information kan det påverka en kassaflödesvärdering. Exempelvis kanske 
nya prognoser som påverkar framtida kassaflöden ej beaktas i den 
utsträckning som de borde vilket leder till en felaktig värdering. Vi tycker 
det är svårt att med bestämdhet avgöra huruvida det tas för mycket eller för 
liten hänsyn till ny information. Det verkar fullt rimligt för att inte säga 
troligt att de kraftiga kursrörelser som sker på olika börser orsakas av 
överreaktioner. Detta beror säkerligen till viss del på överreaktion på den 
nya information som presenteras.  Samtidigt borde teorin om anchoring 
stödja dem som anser att för lite hänsyn tas till ny information. Det kan även 
vara så att både de som påstår att investerare överreagerar respektive 
underreagerar till viss del kan ha rätt samtidigt. Förklaringen till detta finns i 
resonemanget att investerare först inte alls reagerar på ny information för att 
sedan överreagera när hela flocken reagerar.      
 
Beteendet med att många investerare över- eller underreagerar på ny 
information tycker vi oss se samverkar med andra psykologiska faktorer 
såsom flockbeteende och anchoring. Rädslan av att avvika från flocken kan 
först medföra att ingen investerare vågar reagera på ny information. När väl 
flocken sedan väl börjar agera kan många investerare istället överreagera. 
Självklart kan det även bli så att flocken direkt reagerar på ny information 
och då uppstår direkt en överreaktion på ny information.  

6.3.2 Självsäkerhet  

Alla vill vi vara bättre än genomsnittet och vi tror gärna att vi är det, trots att 
endast hälften av oss kan vara bättre än snittet. De flesta har alltså för stort 
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självförtroende om att de kan slå marknaden genom att göra bättre 
placeringar. Framförallt två slutsatser kan dras om investerares 
självförtroende. Den första slutsatsen är att investerare tar dåliga beslut 
eftersom de inte förstår att de har bristande information och därmed befinner 
sig i ett informationsunderläge. Den andra slutsatsen är att investerare 
handlar oftare än vad som är nyttigt vilket endast leder till orimligt stora 
handelsvolymer. 123 Att handla ofta leder till stora courtage avgifter vilket 
gynnar aktiemäklarna och därför anser vi att just mäklarna även kan ligga 
bakom en del av den onödigt stora handeln. De kan välja att ge råd till sina 
kunder som leder till stor handel. Mäklarna har ett egenintresse i att 
investerare handlar ofta och mycket då de därmed erhåller större intäkter. 
 
När aktiepriserna står stilla och varierar väldigt lite har undersökningar visat 
att ovana aktieinvesterare tror på större avkastning på deras portföljer än 
erfarna aktieinvesterare. Ovana investerare har också större självförtroende 
att de kan slå index. En investerares självförtroende påverkar med all 
sannolikhet även de förutsägelser över marknadens utveckling som han har. 
Investerare med stort självförtroende blir även mer ofta överraskade än de 
förutsett. Samtidigt har de svårt att lära av misstagen. 124  Här ser vi en 
skillnad mellan amatörer jämfört med professionella investerare, till skillnad 
mot vad som sagts tidigare om att alla är lika irrationella och påverkbara av 
psykologiska faktorer.  
 
Övermod beror ofta på att investeraren tror att han har överlägsen 
information. Adrian Furnham, professor i psykologi vid University College i 
London, betonar att investeraren kan känna till ganska mycket om en aktie, 
men att denne aldrig kan veta hur viktiga de egna pusselbitarna är. Det gör 
att investeraren inte känner till alla förutsättningarna vid transaktionen, 
vilket i regel gör att denne sätter ett överdrivet värde på den egna 
informationen och därför ofta betalar för mycket. 125  
 
Självsäkerhet är vi övertygade kan påverka en kassaflödesvärdering. För 
stort självförtroende kan leda till ett överskattande av framtida kassaflöden 
vilket leder till en övervärdering. Dessutom kan en överdriven tro på sig 

                                        
123 Shefrin (2000) 
124 Ibid  
125 Affärsvärlden (1999)  
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själv leda till att investeraren dessutom tror mer på sin eventuella 
övervärdering än andra gjorda värderingar. Självsäkerheten kan också leda 
till att investeraren inte ser den verkliga risken som en investering har, utan 
han anser att investeringen har lägre risk än den egentligen har. Detta leder 
till att en lägre diskonteringsränta används än vad som borde vilket ger en 
för hög värdering. 

6.3.3 Informationsbrus (Noise) 

Ett sätt att förklara noise är att se det som motsatsen till information.126 
Black använder ordet noise i betydelsen som rykte eller meningslös 
information. Noise är något som gör våra investeringsbeslut felaktiga. Noise 
i bemärkelsen som många små händelser har ofta betydligt större betydelse 
än några få större händelser kan ha. 127 Utifrån detta ser vi noise som en sorts 
informationsbrus som stör och påverkar en värdering.  
 
Enligt oss kan informationsbrus påverka kassaflödesanalysen beroende på 
vad informationsbruset handlar om. Det kan exempelvis beröra framtida 
kassaflöden och om hänsyn tas till detta påverkas givetvis 
kassaflödesmodellen. Eftersom prognoser alltid är behäftade med osäkerhet 
är det svårt för en investerare att skilja mellan ”riktig” information och 
informationsbrus. Det kommer ofta säkerligen med mer eller mindre mycket 
informationsbrus i en kassaflödesberäkning. Detta gör att det inte direkt går 
att få fram en korrekt värdering, utan alla värderingar behäftas med viss 
osäkerhet. Tanken med kassaflödesmodellen är att osäkerheten behandlas 
genom nivån på diskonteringsräntan. Ofta används nog ”fel” 
diskonteringsränta då det är svårt att skilja mellan riktig information 
respektive informationsbrus och därför kanske investerare ofta bortser från 
risken med informationsbrus. I nära anknytning till detta finns även gömd 
kunskap. Gömd kunskap kan leda till att all tillgänglig information inte tas 
med vid en kassaflödesvärdering.  
 

                                        
126 Thaler (1993)  
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Orsaken till att människor använder och handlar utifrån informationsbrus 
kan vara flera. Förekomsten av informationsbrus kan vara så stor att de helt 
enkelt inte förstår att det är informationsbrus de använder som 
informationskälla. Eller så föredrar de att handla utifrån informationsbrus. 
Dessa förklaringar är inte giltiga om utgångspunkten är en effektiv marknad 
där människor är nyttomaximerare och fullt ut utnyttjar tillgänglig 
information. 128  
 
Enligt teorin om effektiva marknader är investerare rationella, men med 
tanke på investerares besvär att hantera all information på ett korrekt sätt 
tycker vi inte investerare kan anses vara fullständigt rationella. De flesta är 
säkerligen rationella utifrån den information de tror sig inneha men de 
saknar säkert ofta gömd kunskap och viss information de tror sig inneha 
består av brus. Genom att investerarna inte enbart agerar utifrån all 
tillgänglig information, agerar de inte fullständigt rationellt och därmed blir 
inte heller marknaden fullständigt effektiv. Även om investeraren har en 
önskan om att agera fullständigt rationellt går det alltså ofta inte p g a 
informationsbrist och informationsbrus. Vi anser vidare att informationsbrus 
kan påverka en investerare såtillvida att han ej tar hänsyn till korrekt 
information för att han tro sig veta att det är informationsbrus. Denna aspekt 
har vi inte funnit behandlad i litteraturen men vi tycker ändock den är 
tänkvärd. 
 
Det skulle inte finnas några finansiella marknader utan informationsbrus 
enligt Black. Utan informationsbrus skulle investerare inte ha något 
incitament att handla med aktier. Samtidigt innebär förekomsten av 
informationsbrus att aktiemarknaden blir imperfekt. 129 Framtida aktiepriser 
skulle vara helt förutsägbara. 130 Om detta stämmer innebär det enligt oss att 
informationsbrus existerar i princip i alla aktieaffärer som genomförs. Men 
eftersom investeraren idag utsätts för ett informationsöverskott skulle det 
förekomma aktiehandel även utan informationsbrus om än i mindre 
omfattning. Detta p g a att investerarna ändock inte klarar av att ta hänsyn 
till all tillgänglig information. Utifrån detta resonemang påstår vi att det inte 
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behöver vara informationsbrus inblandad i all aktiehandel och att finansiella 
marknader skulle existera även utan informationsbrus.  
 
Att handla utifrån informationsbrus innebär att använda och utnyttja 
informationsbrus som om det vore riktig information. Människor som 
handlar utifrån informationsbrus är villiga att handla med aktier trots att 
utifrån en objektiv synvinkel det bästa vore att avstå från handel. Kanske tror 
dessa människor att det är korrekt information de använder när de använder 
informationsbrus som beslutsunderlag eller så gillar de helt enkelt att handla 
med aktier.131  
 
Desto mer handel som förekommer utifrån informationsbrus desto mer 
likvid blir marknaden. Men informationsbrus påverkar även aktiepriset. 
Aktiepriset grundar sig både på information och på informationsbrus 
beroende på vad investeraren baserar sina beslut på. Investerare kan aldrig 
vara säker på att han handlar på information och inte på informationsbrus. 
För en handlare kan handla på information som redan påverkat priset 
tidigare och i sådant fall blir information han handlar på som att handla på 
informationsbrus. Ett problem är att hur många variabler vi än tar med i 
våran ekonomiska analys finns det alltid potentiellt viktiga variabler som vi 
inte tagit hänsyn till, kanske beroende på att de inte är observerbara. 
Exempelvis är välstånd ofta en nyckelfaktor när vi mäter efterfrågan, men 
välstånd är i sig ej observerbart.132 Även detta tycker vi gör att en investerare 
inte kan göra en fullständigt korrekt aktievärdering.  
 
Många hävdar att påverkan på aktiepris från de som handlar utifrån 
informationsbrus saknar någon större betydelse. Bland dem som deltagit i 
den debatten är Friedman och Fama. Båda hävdar att irrationella investerare 
möter rationella investerare på marknaden och i den process som då uppstår 
drivs priset mot det fundamentala värdet. 133  Att priset drivs mot det 
fundamentala värdet kan ses som att marknaden är effektiv i längden men 
kortsiktigt kan priset grundas på annat än fundamentala värden.  
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Påverkan av informationsbrus torde kunna förstärkas om det uppstår ett 
flockbeteende grundat på informationsbrus. Ett tänkbart scenario skulle även 
kunna vara att investerare inte tror att det handlar om informationsbrus utan 
om ”riktig” information om många, d v s flocken, hakar på en trend baserad 
på informationsbrus.  
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7 Avslutning 

Detta kapitel innehåller slutsats och egna reflektioner. 

7.1 Slutsats 

Vi har kommit fram till att investerare, såväl amatörer som professionella, 
inte kan anses vara fullständigt rationella. Detta är egentligen självklart då 
alla investerare är människor som påverkas av känslor och psykologiska 
faktorer. Investerares bristande rationalitet styrks av Prospekt teorin som bl a 
behandlar förlustaversion och beroendet av referenspunkt. Förlustaversion 
gör att investerare är mer riskbenägna vid en förlustrisk än vid en vinstchans. 
Investerare har även svårt att erkänna förluster vilket leder till att de är 
snabba att sälja vinstaktier medan de blir sittande med förlustaktier. 
Anchoring leder till att investerare låser fast sig vid referensvärden och inte 
tar hänsyn till nya omständigheter. Om investeraren låser sig vid ett 
referensvärde när han handlar med aktier kan det bli ett stort problem om 
aktien sjunker kraftigt och investeraren vägrar sälja så länge referensvärdet 
(vanligtvis inköpspriset) ligger över nuvarande pris.    
 
Utifrån investerares bristande rationalitet uppstår det ett antal fenomen, 
exempelvis flockbeteende och säsongsmönster, som gör att vi anser att 
aktiemarknaden inte kan anses vara effektiv på kort sikt. Dessutom behöver 
inte det som är rationellt för en enskild individ vara rationellt för marknaden 
som helhet. Förr eller senare slår säkerligen alltid reala ekonomiska värden 
igenom på ett eller annat sätt. Vart gränsen går mellan kort och lång sikt är 
däremot svårt att säga. Om lång sikt innebär över 30 år leder det enligt oss 
till att investerare egentligen rent praktiskt agerar på en ineffektiv 
aktiemarknad, även om den i teoretisk bemärkelse är effektiv på lång sikt. 
Det innebär att en investerare vid värdering av aktier bör ta hänsyn till ett 
flertal psykologiska faktorer som existerar.  
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Vi tror att flockbeteendet är den största enskilda psykologiska variabeln som 
påverkar aktiemarknaden och ställer den effektiva marknadsteorin på kant. 
Det finns flera tydliga exempel i historien som stärker detta som 
tulpanhysterin och nu senast den otroliga hysteri som rådde omkring IT 
relaterade aktier. En orsak till att många trots allt följde flocken och 
förmodligen skulle göra det igen kan ha sin grund i dels förlustaversion och 
dels oviljan att hamna utanför flocken. Det kan även kännas lättare att kunna 
skylla på marknaden eller en mäklare än att själv erkänna att man gjort fel. 
Eftersom flockbeteende är en stark drivkraft kommer vi säkerligen se att fler 
blint följa efter flocken.  
 
Flockbeteende, förlustaversion och anchoring kan medföra att någon hänsyn 
till en eventuell kassaflödesvärdering inte tas. Det kan även medföra att en 
kassaflödesvärdering, eller någon annan värdering, överhuvudtaget inte 
genomförs. Även om investeraren genomför en till synes rationell värdering, 
exempelvis kassaflödesvärdering, undkommer han inte en påverkan från 
psykologiska faktorer. Detta är egentligen självklart då det är människor som 
genomför en kassaflödesvärdering och därmed blir även värderingen 
påverkad av mänskliga beteenden. En kassaflödesvärdering bygger på 
information om framtida kassaflöden och dessa är osäkra och kan därmed 
påverkas av en rad psykologiska faktorer. Även tidigare nämnda faktorer, 
såsom flockbeteende och anchoring kan påverka själva 
kassaflödesvärderingen. Investeraren kan följa flocken och använda samma 
information som flocken gör eller så kan han låsa fast sig vid gammal 
information.  
 
Det finns ytterligare ett antal psykologiska faktorer som påverkar en 
kassaflödesvärdering och dessa kretsar kring information. Nuförtiden finns 
det ett informationsöverskott vilket gör att investerare inte kan ta hänsyn till 
all tillgänglig information och därmed inte heller behandla all tillgänglig 
information rationellt. Ur informationsöverskottet har investeraren en 
tendens att välja ut den information som stöder hans åsikt. Vidare finns 
studier som visar på över- och underreaktion på ny information. Hur 
informationen tolkas kan även hänga samman med investerarens 
självförtroende. För stort självförtroende kan medföra att investeraren 
genomför en kassaflödesvärdering som ger en väl positiv värdering.  
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7.2 Reflektioner 

Teorin om effektiva marknader och fundamentala faktorer lyckas inte 
förklara alla avvikelser och anomalier vilket visar på att det finns ett behov 
av nya förklaringsvariabler. Vi har funnit en uppsjö av olika påverkande 
faktorer andra än fundamentala som påverkar aktiepriset. Egentligen är det 
inte så konstigt då det är människor som ofta påverkas av känslor och andra 
psykologiska faktorer som handlar med aktier. Frågan är om den fullständigt 
rationella människan överhuvudtaget existerar? Det är nog bara att acceptera 
att aktiemarknaden inte fungerar effektivt på kort sikt och att investerare inte 
alltid är så rationella. Därför är det av stor vikt att både lära sig hur 
fundamentala såväl som psykologiska faktorer påverkar värdering och 
handel med aktier. Dels för att förstå sitt eget beteende dels för ökad 
förståelse hur andra agerar. De investerare som insett och förstår värdet av 
att väga in psykologiska faktorer i sina värderingar tror vi kommer att 
erhålla ett försprång gentemot andra investerare. 
 
Även om det inte finns någon marknadspsykologisk teori som kan ersätta 
effektiva marknadsteorin anser vi det viktigt att vidga vyerna. Vi anser att vi 
kommit fram till att marknadspsykologi verkligen existerar och att 
ytterligare kunskap krävs. Marknadspsykologi är ett ämne som troligtvis 
kommer att tillägnas ett allt större intresse framöver.  

7.2.1 Förslag till framtida studier 

Ett antal studier visar hur olika psykologiska faktorer och beteenden var för 
sig påverkar investeraren. Därför skulle det kunna vara intressant att 
genomföra studier för att försöka klargöra hur dessa faktorer och beteenden 
samverkar och påverkar varandra.  
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