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Sammanfattning 
Titel:  Aktiemarknadspsykologi – En studie om hur 

aktiemarknadspsykologi påverkar sillen, kräftan och människan. 

Författare:  Peter Widenberg Jansson och Anders Persson 

Handledare:  Henrik Nehler och Camilla Josephson 
 
Bakgrund: Vad orsakar egentligen hur en investerare väljer att investera sina pengar? Det 

finns många teorier, investeringsstrategier och verktyg, inom traditionell finansiering, för att 

optimera den totala avkastningen. Trots dessa så menar forskare inom behavioral finance att 

vid ett investeringsbeslut så påverkas människan mer av psykologiska aspekter än av de 

finansiella teorierna. Det finns idag anomalier på aktiemarknaden som inte lyckats förklaras 

med hjälp de traditionella teorierna. För att försöka tolka dessa märkliga rörelser på 

aktiemarknaden har forskare inriktat sig mer och mer på aktiemarknadspsykologi.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och diskutera hur en investerare 

väljer att investera sina pengar på aktiemarknaden och då ur ett aktiemarknadspsykologiskt 

perspektiv. Vidare ämnar studien undersöka huruvida anomalin ”köp till sillen, sälj till 

kräftorna” existerar eller har existerat på den svenska aktiemarknaden och om denna skulle 

kunna förklaras med aktiemarknadspsykologi som utgångspunkt. 

Genomförande: För att kunna förklara huruvida anomalin existerar eller har existerat på den 

svenska aktiemarknaden och om den skulle kunna förklaras med hjälp av 

aktiemarknadspsykologi har vi valt att angripa syftet i tre etapper. Till en början görs en 

omfattande litteraturstudie inom aktiemarknadspsykologi, denna studie tillämpas sedan i 

verkligheten genom ett experiment vi utfört på Civilekonomstudenter vid Linköpings 

universitet. Slutligen görs en enklare statistisk undersökning för att ta reda på om det finns 

något belägg för att ”köp till sillen, sälj till kräftorna” existerat mellan åren 1980 – 2010. 

Resultat: Efter den statistiska undersökningens genomförande kan det konstateras att 

anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna” inte existerar idag. Det finns inte heller några 

statistiska belägg som visar att anomalin existerat under de 30 senaste. Experimentet och 

litteraturstudien påvisar att det är möjligt att förklara en sommaranomali med hjälp av 

behavioral finance då sommaren inducerar ett bättre humör hos den gemene mannen och 

humör i sin tur påverkar investerings- och riskvilligheten. Det kan även konstateras att 

aktiemarknadspsykologi i sin helhet påverkar människan vid investeringsbeslut. 

Nyckelord: Aktiemarknadspsykologi, sinnesstämning, väder, experiment, sommaranomali  



 
 

 
 

Abstract 
Title: Behavioral Finance – A study on how behavioral finance affects 

the herring, the crayfish and the human being 

Writers:  Peter Widenberg Jansson and Anders Persson 

Supervisor:  Henrik Nehler and Camilla Josephson 

 
Background: What causes an investor to invest its money? There are many theories, 

investment strategies and tools within traditional finance used to optimize return. Despite 

these, scientists within behavioral finance say that in an investment decision the human being 

is affected more by psychological aspects than financial theories. Today there exist anomalies 

on the stock market that has not been explained with the traditional theories. To interpret 

these remarkable movements on the stock market scientists have concentrated more and more 

on behavioral finance. 

Purpose: The purpose of this thesis is to study, analyze and discuss why an investor chooses 

to invest her money in a certain way with behavioral finance as a point of view. Further, this 

thesis intend to study how the anomaly “buy to the herring, sell to the crayfish” exists or has 

existed on the Swedish stock market and if it can be explained with behavioral finance. 

Implementation: To be able to explain if the anomaly exists or has existed on the Swedish 

stock market and if it can be explained with behavioral finance we have approached our 

purposes on three separate angles. At first we have done a comprehensive literature study 

within behavioral finance, this study is then applied in real life through an experiment done 

with students on Civilekonomprogrammet at Linköpings universitet. Finally we have done a 

simple statistical study to find out if there is any authority that the anomaly “buy to the 

herring, sell to the crayfish” exists or has existed between the years 1980 – 2010. 

Findings: After the statistical research has been done we can determine that the anomaly 

“buy to the herring, sell to the crayfish” does not exist today. Further, there are no statistical 

results that confirm that the anomaly has existed over the last 30 years. The experiment and 

the literature study shows that it is possible to explain the summer anomaly with behavioral 

finance since summertime induce a better mood and mood tend to increase risk taking. It can 

also be concluded that behavioral finance in its whole affects the human being when making 

financial decisions. 

Keywords: Behavioral finance, mood, weather, experiment, summer anomaly 
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gång. Slutligen vill vi rikta ett tack till de studenter på civilekonomprogrammet åk 1 och 2 

som valde att vara med under experimentet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
”The human mind is so sophisticated and human emotions are so complex that the 

emotions of fear and greed do not adequately describe the psychology that affects 

people as they make investment decisions” 

 Källa: John R. Nofsinger, 2008 (s. IX) 

 

Vad orsakar egentligen hur en investerare väljer att investera sina pengar? Mycket av 

forskningen inom traditionell finansiering och investeringar syftar till att utveckla 

teorier, verktyg och investeringsstrategier för att optimera den förväntade avkastningen. 

Exempel på dessa teorier är asset pricing models, diverse portföljeteorier och 

optionsprissättningsteorier. Trots dessa verktyg, menar bland annat Nofsinger att 

psykologiska aspekter påverkar investerarens beslut mer än vad de finansiella teorierna 

gör. Detta grundar sig i att oavsett hur många välgenomtänkta investeringsstrategier det 

finns så är det bakom varje aktieaffär människor som köper och människor som säljer. 

(Gyllenram, 2001) 

 

Forskning rörande behavioral finance har på senare delen av 1900-talet haft stort 

intresse inom den akademiska världen men ofta betraktats som oförklarade 

spekulationer av aktiemäklare och fondförvaltare (Behavioural Finance, 2011). Det är 

först på 00-talet som stora investmentbanker faktiskt börjat applicera de 

marknadspsykologiska teorierna på verkligheten. Storbanker som Barcleys och J.P. 

Morgan har startat egna avdelningar som enbart fokuserar på behavioral finance. Det är 

alltså först nu behavioral finance börjar tas på allvar i den icke akademiska världen. 

Detta är ett ämne som ligger i tiden och fler och fler börjar ta med de psykologiska 

aspekterna i sina beräkningar. (Conrad, 2011) Den stora dispyten i den akademiska 

världen gällande rörelser på olika aktiemarknader handlar om huruvida marknaden är 

rationell och effektiv. Efter mer än tre årtionden av forskning och tusentals 
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tidskriftsartiklar har forskare och experter ännu inte nått enighet gällande marknadens 

effektivitet och rationalitet. (Metghalchi et al. 2008)  

 

Fama är fadern av det som kallas Efficient Market Hypothesis (EMH). Denna teori 

kommer att förklaras närmare senare i studien men i korta drag innebär den att alla 

investerare agerar rationellt och priserna på marknaden reflekterar all tillgänglig 

information. (Bodie et al. 2009) Om denna teori skulle stämma så finns det inga 

möjligheter att göra arbitragevinster då alla investerare tänker likadant och 

marknadspriserna justeras efter den information som finns tillgänglig. Förespråkarna till 

denna teori anser således att man bör tillämpa en buy-and-hold1 strategi då det inte går 

att förutspå några återkommande prismönster med hjälp av teknisk analys.  (Metghalchi 

et al. 2008) Trots detta finns det många händelser på olika aktiemarknader som inte går 

att förklara och som inte stämmer överens med den tillgängliga informationen, dessa 

kallas marknadsanomalier. (Bodie et al. 2009) Tack vare dessa anomalier har många 

investerare och forskare intresserat sig av att försöka hitta mönster på börsen som år 

efter år upprepas. Med hjälp av dessa mönster utarbetas investeringsstrategier för att 

skapa överavkastning. Vissa av dessa oförklarliga mönster kallas säsongseffekter eller 

kalendereffekter och två exempel på sådana är ”Januarieffekten” och 

”Veckodagseffekten”. Januarieffekten antyder att aktiekurser stiger i början av året och 

veckodagseffekten innebär att avkastningen är högre vissa dagar. Ur dessa anomalier 

har det i Sverige skapats investeringsslogans så som ”köp till sillen, sälj till kräftorna” 

vilken är den anomali som vi kommer att resonera kring i denna studie. (Frennberg & 

Hansson, 1995) 

 

Utgångspunkten för att resonera kring den nämnda anomalin kommer att vara den 

svårförstådda aktiemarknadspsykologin. Det finns mängder av studier som diskuterar de 

psykologiska faktorerna som påverkar människans beslutsfattande. En av de mest 

erkända forskarna inom detta område är Daniel Kahneman som år 2002 tilldelades 

Nobelpriset i ekonomisk vetenskap för sitt arbete inom psykologisk ekonomi. 

Kahnemans arbete inom psykologisk ekonomi syftar främst till att reda ut vad som 

påverkar hur människan fattar sina ekonomiska beslut och sammanfattas i ”Prospect 

                                                
1 En aktieportfölj där investeraren placerar i ett antal olika aktier i olika branscher för att sedan behålla 
dessa under en längre tid istället för att köpa och sälja vid uppgång respektive nedgång (Bodie, Kane och 
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theory” och ”Framing”. Kortfattat är andemeningen i teorierna att beslutsfattande beror 

på hur problemet är formulerat och att det inte bara är rationella skäl som ligger bakom 

ett köp eller en försäljning. (Lagnado, 2007) Djupare diskussion kring ”Prospect 

Theory”, ”Framing” och aktiemarknadspsykologi behandlas i teoridelen. 

1.2 Problemformulering 
Ett gammalt Wall Street-ordspråk menar att de enda faktorerna som påverkar 

svängningar på börsen är rädsla och girighet. Nofsinger (2008) håller med om att det 

ligger viss sanning i detta men anser att karakteriseringen är för simpel och naiv. 

Människan är mycket sofistikerad och hur en person agerar i olika investerings- och 

beslutssituationer är allt för komplext för att kunna beskrivas med bara rädsla och 

girighet. 

 

Flertalet studier påvisar att människan inte agerar rationellt och låter humöret och 

känslorna påverka investeringsbesluten. Dessa studier utmanar tanken om den effektiva 

marknadshypotesen. Med avseende på den ifrågasatta rationaliteten har det identifierats 

irrationella mönster, marknadsanomalier, som inte har kunnat förklaras med sedvanliga 

modeller. Med detta som bakgrund har finansmetodiken behavioral finance utvecklats 

vilken bottnar i ämnesområden så som beteendevetenskap, psykologi och ekonomi. 

(Nofsinger, 2008) Forskningen inom behavioral finance påvisar många olika 

förklaringar till varför marknaden inte är effektiv, teorierna är många och forskarna 

belyser en mängd faktorer. Några exempel på faktorer som enligt forskare kan påverka 

en investerares investeringsbeslut är väder, overconfidence, humör, flockbeteende och 

representativeness (Shefrin, 2002).  

 

Overconfidence handlar om att människan överskattar sin kunskap inom ett visst 

område, underskattar risken och överdriver dennes kontroll över händelser. 

Representativeness innebär att människan tenderar att frångå logiskt och rationellt 

beteende för att istället dra slutsatser från intryck och antaganden. Flockbeteende 

betyder att människan agerar i flock, det vill säga att vi följer strömmen och gör som 

andra. Dessa faktorer kan leda till att en investerare gör dumdristiga, irrationella och 

ogenomtänkta beslut. (Shefrin, 2002) 
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I årtionden har psykologer studerat hur människans humör och beteende påverkas av 

väder. De flesta studier antyder att människan mår bättre när de exponeras för sol. Bland 

annat undersökte Eagles (1994) samt Tietjen och Kripke (1994) huruvida brist på 

solsken leder till depression. Vidare visade Saunders (1993) i sin studie att solsken är 

korrelerat med aktieavkastning då New York Stock Exchange indexavkastning tenderar 

att vara negativ när det är molnigt i New York City. År 2003 gjorde David Hirshleifer 

och Tyler Shumway en mer omfattande studie där de undersökte den dagliga 

marknadsavkastningen och vädret i 26 länder från år 1982 till 1997. De kom fram till att 

solsken är starkt signifikant korrelerat med positiv dagsavkastning. Vidare diskuterar 

Kamstra, Kramer och Levi (2003) huruvida aktieavkastning är relaterat till humör och 

antal timmar dagsljus på dygnet. Deras utgångspunkt är att depression är kopplat till det 

psykiska tillståndet Seasonal Affective Disorder (SAD), ett tillstånd som ofta relateras 

till antalet timmar dagsljus. Depression och dåligt humör är i sin tur, enligt författarna 

tydligt länkad till ett beteende som innefattar lägre riskvillighet. Dessa kopplingar gör 

att avkastningen på aktiemarknaden skulle kunna vara relaterad till antalet timmar 

dagsljus och humör. De gör en omfattande studie som inkluderar länder både på den 

norra och södra hemisfären. Konklusionen är att de finner en stor och signifikant SAD 

effekt på aktiemarknaderna i alla de undersökta länderna på norra halvklotet samt att ju 

högre latituden är desto större är effekten. SAD effekten definierar de som att det är 

högre avkastning under sen vinter/tidig vår och sommaren för att under hösten, då det 

börjar bli mörkare, bli lägre avkastning. 

 

”Köp till sillen, sälj till kräftorna” är ett vedertaget, om än något ålderstiget, uttryck i 

svenska investeringskretsar. Detta är en säsongsanomali där tanken är att ett köp av 

aktier vid midsommar och försäljning till kräftskivorna, skall generera högre avkastning 

än under andra perioder. (Sydsvenskan, 2010) Dagens experter ställer sig tvivlande till 

anomalin och menar att det kan ha funnits täckning för påståendet förr men att nya 

mönster är på väg. 

 

– Alldeles gripet ur luften är det väl inte, men det känns ju lite som en skröna, trots allt. 

Det finns ett säsongmönster någonstans i botten, och där är sommarmånaden ganska 
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bra. säger Mats Qviberg, före detta VD i investmentbolaget Öresund. (Sveriges radio, 

2006) 

 

Säsongsanomalier och kalendereffekter är något som studerats flitigt genom åren och då 

framförallt på den Amerikanska marknaden. År 1995 kom dock Per Frennberg och 

Björn Hansson ut med skriften ”Säsongsmönster på den svenska aktiemarknaden”. 

Denna studie genomfördes på den Svenska aktiemarknaden och baserades på data för 

månatliga aktieavkastningar för perioden 1919-1994 med hjälp av Affärsvärldens 

generalindex. I studien kommer de fram till att januari och juli i genomsnitt givit 

signifikant högre avkastning än genomsnittet på Stockholmsbörsen under perioden 

1919-1994. De konstaterar också att september under samma period givit negativ 

avkastning samt att indelat i tre perioder uppvisar året en så kallad hösteffekt med 

negativ avkastning för augusti till november. Sammanfattningsvis myntade de 

placeringsstrategin ”Köp till advent och sälj till kräftorna” vilken enligt författarna 

innebär att man får högst avkastning på den Svenska aktiemarknaden genom att köpa 

aktier i december och sälja i juli för att under hösten övergå till räntebärande instrument. 

 

Vi har inte lyckats hitta några vetenskapliga studier från 00-talet gällande 

sommaranomalin i Sverige, däremot har ett antal uppsatser vidrört problematiken. Med 

detta i åtanke vill vi i denna studie bland annat undersöka om anomalin existerar idag. 

Oavsett om anomalin existerar eller inte, är vi dock mer intresserade av att ta reda på 

varför den skulle kunna finnas och då diskutera det hela ur ett marknadspsykologiskt 

perspektiv.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och diskutera hur en investerare 

väljer att investera sina pengar på aktiemarknaden och då ur ett 

aktiemarknadspsykologiskt perspektiv. Vidare ämnar studien undersöka huruvida 

anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna” existerar eller har existerat på den svenska 

aktiemarknaden och om denna skulle kunna förklaras med aktiemarknadspsykologi som 

utgångspunkt. De frågeställningar vi vill besvara är följande: 
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• Utreda vilka psykologiska aspekter som skulle kunna förklara hur människan 

väljer att investera sina pengar? 

• Ger det högre, eller har det gett en högre avkastning att köpa aktier vid 

midsommar och sälja vid kräftskivan gentemot resterande tvåmånadersperioder 

under året på den svenska aktiemarknaden? 

• Går det att förklara existensen av en sommaranomali i Sverige utifrån 

aktiemarknadspsykologi? 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna genomföra denna studie har vi valt att begränsa oss på vissa områden. 

Geografiskt har vi valt att begränsa oss till den svenska aktiemarknaden och det index vi 

kommer att studera är Affärsvärldens Generalindex, vilket är en sammanvägning av 

aktierna på Stockholmsbörsen (Affärsvärlden, 2011). Information rörande detta index 

kommer enbart att inhämtas från Affärsvärldens hemsida.  

 

Många studier och undersökningar har gjorts inom ämnet säsongsanomalier och 

kalendereffekter på den svenska marknaden. Dessa studier undersöker då anomalierna i 

allmänhet och innefattar ofta granskningar av flera olika kalendereffekter. Vi har valt att 

begränsa oss till att enbart undersöka anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna”.  

 

1.5 Disposition 
Inledningsvis kommer vi att beskriva och gå igenom de teorier som anses nödvändiga 

för att behandla det ovannämnda ämnet. Detta kapitel inleds med en genomgång av 

effektiva marknadshypotesen för att sedan behandla behavioral finance samt teorier 

kring anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna”. Efterföljande avsnitt behandlar till en 

början de metoder som använts i studien för att sedan kritiskt granska dessa. 

Problematiken rörande de marknadspsykologiska faktorerna är omfattande och kommer 

med hjälp av befintlig litteratur, teorier samt tidigare forskning inom området att 

diskuteras ingående. För att öka tyngden och konkretionen i studien kommer vi även att 

utföra ett experiment, hur detta är utformat diskuteras i slutet på metodkapitlet. Därefter 



 
 

7 
 

behandlas de empiriska resultat som genererats från experimentet samt de statistiska 

undersökningar vi genomfört för att utreda anomalins existens. Slutligen kommer 

resultaten från våra empiriska studier, gällande experimentet och de statistiska 

undersökningarna, tillsammans med den teoretiska litteraturstudien analyseras. 
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2. Teori 

Teorikapitlet ämnar beskriva existerande teorier vilka berör vår studie. Vi kommer 

kortfattat gå igenom Efficient Market Hypothesis vilket är en av de grundläggande 

teorierna om den effektiva marknaden och dess anomalier. Vidare kommer följande 

kapitel gå igenom behavioral finance och de aspekter inom dess område som kan ha en 

inverkan på människan och därmed anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna”.  

2.1 Efficient Market Hypothesis 
År 1953 gjorde Maurice Kendall en studie för att analysera hur beteendet av 

aktiemarknadspriser förändrar sig över tiden. Till sin stora förvåning kunde han inte 

identifiera några förutsägbara mönster i hur aktiepriserna rörde sig. Enligt studien så 

utvecklades priset på aktierna helt slumpmässigt och sannolikheten för uppgång och 

nedgång var lika stora oavsett hur aktierna presterat historiskt. Denna upptäckt var till 

en början mycket distraherande för forskare och praktiker inom ämnet. Slutsatsen 

innebar ju att man aldrig kunde förutspå några priser på marknaden och inte komma 

fram till några logiska investeringsstrategier. Vad som helst kunde hända med priserna 

och resultatet lutade åt att marknaden var helt irrationell och priserna bara styrdes av 

oregelbundna marknadspsykologiska faktorer. Efter vidare reflektioner så var dock 

forskarnas tolkning av Kendalls studie helt omvänd. De slumpmässiga prisrörelserna 

indikerade en rationell och effektiv marknad (Bodie et al. 2009). Anta att det skulle 

finnas en modell som kan förutspå priser, denna skulle då vara vida känd bland 

analytiker och alla de som känner till modellen skulle veta vad priset på aktien kommer 

att bli. Ponera att en aktie idag kostar 100 kr, men enligt modellen kommer att kosta 110 

kr om några dagar. Detta skulle innebära att alla vill köpa aktien idag för 100 kr så att 

de sedan kan sälja denna med vinst om några dagar, men vem skulle vilja sälja för 100 

kr idag om de vet att värdet om några dagar är 110 kr? Ingen, utan på en väl fungerande 

marknad skulle priset med hjälp av den tillgängliga informationen genast stiga till det 

pris som anses vara ”det rätta priset”. Priset ändrar sig alltså bara när ny oförutsägbar 

information blir känd, vilket innebär att framtida pris är oförutsägbara. Detta fenomen 
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att aktiepriser är oförutsägbara och slumpmässiga namngav Kendall ”Random Walk”. 

Tidigare, ovan nämnda, resonemang är det som indikerar att marknaden och analytiker 

handlar rationellt och logiskt vilket leder till att priset på marknaden reflekterar all 

tillgänglig information. Just det att priset på marknaden reflekterar all tillgänglig 

information är det som idag kallas Efficient Market Hypothesis (EMH). (Fama, 1991) 

 

Enligt Fama (1970) kan EMH delas in tre olika kategorier; den svaga formen, den 

halvstarka formen och den starka formen. Skillnaden på dessa kategorier syftar till att 

reda ut vad som menas med termen ”all tillgänglig information”. (Bodie et al. 2009; 

Brealey et al. 2008) 

2.1.1 Svag form 
När den svaga formen av marknadseffektivitet råder så innebär det att aktiepriset 

reflekterar all historisk information som finns tillgänglig, så som till exempel historik 

om aktiepriset, omsättning av aktien och den korta räntan. Detta innebär att det inte går 

att generera överavkastning genom att titta på hur aktiepriset rört sig tidigare och all 

form av teknisk analys och annan kartläggning av marknaden blir oanvändbar. 

2.1.2 Halvstark form 
Det hävdas oftast att det är denna form som råder på de vanliga aktiemarknaderna. 

Då den halvstarka formen av marknadseffektivitet råder så antas att aktiepriset 

reflekterar all tillgänglig offentlig information som finns om tillgången. Offentlig 

information inkluderar historisk information om aktiens pris, informationen i företagens 

publikationer, delårsrapporter samt all information som allmänheten har tillgång till 

genom Internet och tidningar. Det är alltså omöjligt att på något sätt förutspå priset med 

hjälp av all den informationen som finns tillgänglig för allmänheten. 

2.1.3 Stark Form 
Slutligen definieras den starka formen av marknadseffektivitet som att aktiepriset 

reflekterar all den information som finns om företaget, inkluderat den som bara är 

tillgänglig för företaget (insiderinformation). Denna form av marknadseffektivitet är 

relativt extrem då aktörer alltså antas handla utifrån privat information. Insiderhandel är 

väldigt svårt att påvisa och är dessutom olagligt.  
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2.2 Motsättningar mot EMH 
Under 1970-talet hade Famas teori om effektiva marknadshypotesen (EMH) ett ohotat 

stöd och akademiker utvecklade tunga teoretiska motiveringar och klargörande för att 

bevisa varför den skulle stämma. Många empiriska studier gjordes och nästan alla 

stärkte hypotesen. Likt andra banbrytande teorier så började folk till slut ifrågasätta och 

utmana EMH- teorin, efter ett antal år med stor framgång. Nya studier ifrågasatte främst 

faktumet att alla uppfattade samma arbitragemöjligheter och menade att 

arbitragemöjligheterna var begränsade och i svagare form än vad EMH-teoretikerna 

påstod. I och med de nya synsätten utvecklades behavioral finance som ett alternativt 

sätt att studera de finansiella marknaderna.  

 

Enligt Shleifer (2003) grundas EMH på tre argument som enligt honom är antaganden 

som av fler och fler ses som just antaganden. Det första innebär att investerare förväntas 

agera rationellt och alltså värderar varje tillgångsslag rationellt. Vidare, går 

förespråkarna för EMH med på att alla inte agerar rationellt men hävdar att deras 

slumpartade beslut tar ut varandra och inte påverkar priserna. Sist, så hävdar EMH-

anhängarna att vid den händelse att de irrationella investerarna agerar på samma sätt så 

finns det rationella arbitragörer som direkt eliminerar felprissättningarna. Till en början 

menar Shleifer (2003) att det är svårt att acceptera förhållningssättet att människor 

generellt, och investerare i synnerhet alltid skulle agera helt rationellt. Alla människor är 

olika och har olika mål med sina investeringar och många tar till sig irrelevant 

information när de formerar sin efterfrågan på värdepapper. Det radas upp mängder av 

anledningar till varför en investerare inte bara agerar rationellt och handlar på det 

fundamentala värdet. Exempel på dessa är: Investerare följer ”experters” råd, 

misslyckas med att diversifiera, aktivt köper och säljer aktier och ändrar sin portfölj 

ofta, säljer vinnare för tidigt och innehar förlorare för länge samt använder sig av 

påhittade investeringsmodeller. Sammanfattningsvis så anammar människan knappast 

den passiva och rationella strategi som enligt den effektiva marknadshypotesen 

förväntas av en aktör på marknaden. Genomgående i hela uppsatsen, har det, och 

kommer det i största mån att diskuteras om den enskilda människans beteende och 

individuella investerare. Denna företeelse är även utmärkande för den litteratur vi har 

bearbetat och använder oss av i uppsatsen. Det som är förvånansvärt i sammanhanget, är 
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att majoriteten av de pengar som cirkulerar på de finansiella marknaderna och 

aktiemarknaden är allokerade av stora finansiella institut samt professionella fonder och 

rådgivningsbyråer som placerar pengar åt privatpersoner och företag. Detta är något 

som även Shleifer reflekterat över och ger den enkla förklaringen, vilket även nämns i 

rapportens första stycke; Att trots att det är professionella analytiker och mäklare så är 

dem givetvis också bara vanliga människor som påverkas av samma biases som den 

enskilde investeraren. Konklusionen av Shleifers bok är att teorin om 

marknadspsykologi motsätter sig teorin om den effektiva marknaden. Det sammanfattas 

i att aktiemarknadspsykologin bygger på två grundläggande antaganden, det ena är 

diskussionen om arbitragemöjligheter och det andra handlar om investerares sentiment. 

En investerares sentiment innebär att vad en investerare tror och förväntar sig bygger på 

vad denne själv tidigare har upplevt och hur denne utifrån detta formar sin uppfattning 

och sina värderingar snarare än vad som skulle kunna anses vara mest rationellt. Detta 

styr alltså vad investeraren väljer att investera i. Vidare diskuterar Shleifer i sin bok 

många olika skäl till varför den effektiva marknadshypotesen bör ifrågasättas. Det 

mesta handlar om behavioral finance och specifika beteendeegenskaper vilka vi 

kommer att föra en djupare diskussion kring i efterföljande delkapitel.  

 

Det finns många respekterade professorer inom behavioral finance som mer eller 

mindre har samma underton i deras påståenden. Det mesta som skrivs inom ämnet har 

som syfte att ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen genom att lägga fokus på 

människans irrationella och svårberäkneliga beteende. Shefrin (2002) argumenterar, likt 

andra motståndare mot EMH, att hela det finansiella landskapet påverkas och 

genomsyras av psykologiska fenomen. Dessa fenomen har han organiserat i tre 

ledmotiv. Det första motivet kallar han ”heuristic-driven bias” vilket kortfattat innebär 

att finansiella praktiker begår misstag på grund av att de förlitar sig på tumregler. Ett 

exempel på dessa tumregler är; ”historisk prestation är den bästa informationen om 

framtida prestation, så investera i den fonden/aktien som presterat bäst de senaste fem 

åren”. Det andra motivet benämner han ”frame dependence”. Temat innebär att 

finansiella praktikers beslut i allra högsta grad påverkas av hur ett alternativ är 

framställt och utformat. Detta i kontrast mot att alla finansiella beslut fattas med ett 

transparant och objektivt förhållningssätt till risk och avkastning. Det sista temat 

benämns ”inefficient markets”. Här menar Shefrin tillsammans med andra behavioral 
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finance anhängare att priserna på marknaden avviker från det fundamentala värdet på 

grund av ett antal beteenderelaterade aspekter och att marknaden alltså inte är effektiv. I 

motsats till den traditionella finanstron som anser att marknaden är effektiv och speglar 

all tillgänglig information. 

 

Behavioral finance anhängare har generellt inställningen att aktiemarknaden inte är 

effektiv, dock avråder de flesta ifrån att utveckla investeringsstrategier som är grundade 

i behavioral finance. Shiller (2003), menar att eftersom det inte finns några 

fundamentala psykologiska principer som är generella för alla så måste vi ha ett 

ifrågasättande förhållningssätt till de psykologiska faktorernas påverkan på aktiepriset. 

Shiller (2003) avslutar sin artikel med att konstatera att den stora utmaningen för dagens 

ekonomer är att beakta de psykologiska aspekterna och försöka implementera dessa för 

att utarbeta bättre och mer välfungerande modeller. Även Shefrin (2002) antyder att 

problematiken är omfattande och svårförstådd och att det är mycket riskabelt att försöka 

utveckla investeringsstrategier som är grundade på de psykologiska parametrarna. Han 

förespråkar istället en väldiversifierad portfölj med buy-and-hold som grundtanke. 

Vidare så trycker han på att det är viktigt att man är medveten om att människan hela 

tiden är föremål för biases, oklarheter och märkbara illusioner.  

2.3 Behavioral finance 
Traditionellt sett har undervisningen inom finans avfärdat idén om att den psykologiska 

inverkan på människor har haft en inverkan på aktiemarknaden. Länge har 

undervisningen grundat sig i två väldigt centrala antaganden. (Nofsinger, 2008) 

 

• Människor är rationella vid beslutstaganden 

• Människor är objektiva när det gäller prediktioner för framtiden 

 

Under senare år har dock undervisningen och läran om aktiemarknaden fått en 

annorlunda infallsvinkel genom behavioral finance. Läran om hur psykologin hos 

människan påverkar vårt beslutstagande. 
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”… day-to-day fluctuations in the profits of existing investment, which are obviously of 

an ephemeral and nonsignificant character, tend to have an altogether excessive, and 

even an absurd, influence on the market”  - J.M. Keynes 

Källa: De Bondt & Thaler, 1985 (s. 793 – 794) 

 

Enligt Werner De Bondt & Richard Thalers studie ”Does the Stock Market Overreact” 

från år 1985 är J. M Keynes en av de första att begrunda problematiken inom 

aktiemarknadens behavioral finance, i och med publiceringen av studien kom Werner 

De Bondt att betraktas av många som grundaren av den moderna behavioral finance. 

(University of St. Gallen, 2005) Studien grundar sig i samma tankebana som J. M 

Keynes utgick från, alltså huruvida aktiemarknadens aktörer överreagerar på daglig, 

trivial finansiell information, information som inte borde ha någon inverkan på aktiers 

pris. Slutsatsen i studien visar att så är fallet, aktörer tenderar att överreagera på 

finansiell information, positiv som negativ och detta fenomen har en stor inverkan på 

aktiers pris. Studier inom ämnet har sedermera utvecklats till att begrunda huruvida 

andra psykologiska aspekter påverkar aktiepriser, typexempel på faktorer inom 

psykologin är väderförhållande, overconfidence och familiarity (Nofsinger, 2008). Det 

har till och med gjorts studier på vilken effekt stora idrottsevenemang som Superbowl 

och Olympiska spelen har på aktiemarknaden.  

2.3.1 Overconfidence 
En av de vanligaste aspekterna inom behavioral finance är overconfidence, 

Overconfidence grundar sig i tanken att människor tenderar att överskatta sin kunskap 

inom ett visst område, underskatta risken och överdriva deras kontroll över händelser 

(Nofsinger, 2008; Shefrin, 2002). En vanlig fråga som ställs inom begreppet 

overconfidence är; Är du en bra bilförare? I en publicerad artikel av Kenneth Fisher och 

Meir Statman från år 1999 svarade 82 procent av de tillfrågade att de var bättre bilförare 

än majoriteten. Även om urvalet i studier liknande den ovanstående kan vara 

begränsade ger det ändå en fingervisning om vilka kunskaper människan anser sig 

besitta.  

 

Fenomenet overconfidence kan även appliceras på finans och aktiemarknaden, ett 

exempel; 2 994 entreprenörer blev tillfrågade om vilka chanser de ansåg sig ha att 
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lyckas med sina nystartade företag, det sammanvägda resultatet av studien var att 

entreprenörerna trodde sig ha 70 procents chans att lyckas med sina företag men endast 

39 procent av de tillfrågade svarade att nystartade företag som liknande deras hade lika 

stor chans att lyckas. Fenomenet ovan kan även det beskrivas med ordet 

overconfidence. (Nofsinger, 2008) Overconfidence är applicerbart på de flesta 

marknader och så även på den renodlade aktiemarknaden. Barber och Odean (1998b) 

gjorde en undersökning på 60 000 investerare under en 6-års period mellan åren 1991 - 

1996. De kom fram till att den gemene individen lyckades slå det viktade indexet med 

60 baspunkter, dock var transaktionskostnader exkluderade i detta resultat. För den 

gemene individen åt transaktionskostnaderna upp 240 baspunkter och lämnade alltså 

investeraren på en negativ avkastning i jämförelse med index. De individer som gjorde 

flest transaktioner under perioden var även de individer som gjorde sämst resultat med 

ett resultat på 500 baspunkter under index. Detta resultat kan direkt kopplas till 

fenomenet overconfidence där investeraren tror sig vara bättre än marknaden och 

kapabla att hitta sådana aktier som ger en högre avkastning än index vilket alltså sällan 

är fallet. 

2.3.2 Representativeness 
Ett annat, vanligt, fenomen inom behavioral finance är representativeness vilket innebär 

att en person frångår logik och rationellt beteende för att istället dra slutsatser från 

intryck och egna antaganden, ett fenomen som ofta kan leda till stora konsekvenser då 

man utesluter andra faktorer som bör påverka ens beslut (Kahneman & Tversky, 1983). 

Ett typexempel på hur representativeness kan te sig i verkligheten är experimentet om 

Linda vilket är väl använt inom ämnet behavioral finance. 

 

Linda is 31 years of age, single, outspoken and very bright. She majored in philosophy. 

As a student, she was deeply concerned with issues of discrimination and social justice, 

and also participated in anti-nuclear demonstrations. 

 

• Linda is a bank teller 

• Linda is a bank teller and active in the feminist movement 
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Tanken med experimentet var att Lindas personliga egenskaper skulle vara 

representativa med en aktiv feminist, och motsatsen till de hos en bankkvinna. Av 142 

universitetsstuderande vid University of British Columbia svarade 85 procent att det var 

mer sannolikt att Linda var bankkvinna och aktiv inom feminism än att hon enbart var 

bankkvinna. Det som är fascinerande är att det är mer sannolikt att Linda enbart är 

bankkvinna än att hon är både bankkvinna och aktiv inom feminism, ändå väljer fler att 

tro på scenario två. En sammansättning av två egenskaper, som i exemplet ovan, kan 

aldrig ha en högre sannolikhet att vara sann än där egenskaperna ställs var för sig. 

(Kahneman & Tversky, 1983) Hur är då detta applicerbart på aktiemarknaden? Många 

investerare blandar ihop ett bra företag med en bra aktie. Ett bra företag kännetecknas 

ofta av en bra ledning, hög omsättning och tillväxt men en bra aktie är en sådan som 

ökar mer i pris än resterande aktier på marknaden. Detta innebär att en aktie kan vara en 

bra investering även om företaget i sig kan klassas som dåligt (Nofsinger, 2008).  Ett 

exempel på hur representativeness kan te sig på aktiemarknaden är Lakonishok, Shleifer 

och Vishnys studie från år 1993. Författarna undersökte vilka företag som haft den 

största respektive lägsta tillväxten under de fem senaste åren från år 1993. De företag 

som tillhörde övre tio percentilen, med högst tillväxt, samt de företag som tillhörde den 

nedre tio percentilen, med lägst tillväxt, var de företag som analyserades. Författarna 

skapade två olika, fiktiva, portföljer med företagen i respektive portfölj för att sedan 

undersöka vilka som ger högst avkastning under ett respektive fem år. Resultaten var att 

de företag som tillhört den nedre tio percentilen gav en avkastning på 18,7 procent 

under ett år där företagen i övre tio percentilen endast gav en avkastning på 11,4 

procent. Under en femårsperiod gav företagen med lägst tillväxt en avkastning på 143,4 

procent och företagen med bäst tillväxt en avkastning på 81,8 procent. Även om många 

investerare tenderar att köpa aktier i företag som genererat bra siffror i närhistoriken så 

behöver alltså en sådan investering inte alltid vara en bra investering.  

2.3.3 Familiarity 
Ett nära besläktat fenomen till representativeness är familiarity. Familiarity ter sig så att 

människor ofta tar till sig det som är känt för dem, exempelvis håller supportrar ofta på 

lokala lag i diverse idrotter och anställda köper aktier i de företag där de är anställda. 

När en person ställs inför två olika, identiska val när det gäller risk och avkastning, 

väljer de ofta det valet som är känt för dem vilket i sig inte är så konstigt. Däremot är 
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det mer häpnadsväckande att när det okända valet har bättre villkor än det som är känt 

för personen kan det fortfarande vara så att det val som är känt väljs. (Shefrin, 2002; 

Nofsinger, 2008) På aktiemarknaden ter sig fenomenet familiarity så att investerare 

väljer att placera pengar i företag som är lokalt förankrade. Exempelvis så har Coca-

Cola sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia. Invånarna i Georgia innehar 16 procent av 

Coca-Colas aktier där majoriteten av dessa invånare bor just i Atlanta. Även om Coca-

Cola är ett världsomfattande bolag så har alltså de investerarna med närmst geografiskt 

anknytning till företaget störst andel aktier. Familiarity kan även förhålla sig så att 

anställda väljer att placera sina pensionspengar i det företag där de arbetar. I slutändan 

kan familiarity vara ett väldigt riskfyllt fenomen. Det leder ofta till en ickediversifierad 

portfölj, väljer investerare att placera sina pengar i företag de är väl förtrogna med 

kommer det att begränsa möjligheterna att sprida riskerna. Det innebär också, för de 

som väljer att investera sin pension i det företag de är anställda, att personen i fråga 

löper större risk att förlora sina pengar än de som väljer att sprida sina risker även om 

många inte verkar tror det. Nofsinger beskriver ett exempel i hans bok från år 2008; 

1000 personer blev tillfrågade vad som löpte störst risk att förlora halva sitt värde, deras 

företags aktie eller hela aktiemarknaden. Endast 16,4 procent ansåg att deras företag var 

mer riskabelt att investera i än hela marknaden trots att det får anses som ett axiom att 

en väldiversifierad portfölj med investeringar i många olika företag är mindre riskfylld 

än en portfölj med endast en enskild aktie. För att exemplifiera vad familiarity kan ha 

för inverkan och påföljder för en enskild person behöver vi endast gå tillbaka något år 

när Enron ansökte om konkurs. 60 procent av Enrons pensionsplaceringar var 

investerade i företaget, när företaget sedan gick i konkurs förlorade tusentals av 

företagets anställda stora delar av sin pension, många förlorade även sina jobb. Även 

om Enron kan anses som ett skräckexempel så är det väldigt vanligt att företag väljer att 

investera stora delar i sig själva. (Nofsinger, 2008). Ett annat exempel från 

finansvärlden är när Telia börsintroducerades under sommaren år 2000 till ett pris på 85 

kronor styck, i skrivande stund köps samma aktie, om än TeliaSonera, till priset 49,73 

och aktien har aldrig varit i närheten av sitt introduktionspris på 85 kronor. Telia, precis 

som Enron, är även det ett exempel på hur riskabelt det är att värdera det egna företaget 

för högt. (Öystein, 2010) 
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2.3.4 Flockbeteende 
Något som har stor betydelse på vilka val vi gör i livet är genom kommunikation och 

interaktion med andra människor.  Vi lyssnar gärna till vad andra har att säga när beslut 

ska tas, det kan handla om allt från att köpa en ny bil till att köpa nya golfklubbor som 

att investera i en ny fond. Shiller och Pound (1989) gjorde en undersökning där 156 

investerare med hög inkomst fick svara på frågan hur de fick information om en aktie de 

finner intressant. Mer än hälften av gångerna någon av dessa investerare finner ett 

intresse i en aktie är det på grund av att de fått information av en person de känner. I 

samma studie visade resultaten att när en av dessa investerare köpt en aktie informerade 

de i genomsnitt 20 personer i sin närhet om köpet och vilket företag det handlade om. 

Vidare visar Hong, Kubik och Stein (2004) genom sin studie ”Social Interaction and 

Stock-market Participation” att hushåll som är socialt aktiva tenderar att vara mer aktiva 

på aktiemarknaden än hushåll som inte är det. Det författarna definierar som socialt 

aktiva är när hushållet har kontinuerlig kontakt med grannar eller kontinuerligt går till 

kyrkan.  

  

Det är dock inte enbart genom att interagera med andra människor vi blir påverkade om 

huruvida vi ska investera i en viss sorts bil eller en viss fond, även media och internet 

har idag en stor del i de val vi gör i livet. Tidningar och nyhetsprogram lindar idag in 

analyser av företagsaktier på så vis att de ska vara tilltalande för läsaren eller åhöraren 

emotionellt. Det är ytterst sällan en analytiker eller expert inom ämnet aktier beskriver 

fullständigt hur personen i fråga gjort sin analys eller vilket resultat denna kommit fram 

till. Då internet är den absolut vanligaste formen av informationssökande idag har även 

detta fenomen fått en stor inverkan på begreppet flockbeteende. Aktiva investerare har 

idag tillgång till information om företag och aktier som uppdateras kontinuerligt. 

Fenomenet flockbeteende kan liknas beteendet hos en antilophjord, ena sekunden kan 

hela hjorden stå still för att i nästa vara i rörelse och gallopera fram. Detta gäller alltså 

också på aktiemarknaden; många aktiva investerare har daglig koll på sin aktieportfölj 

och följer även nyhetsflödet kontinuerligt genom olika nyhetskanaler så som Reuters 

och Bloomberg. Ofta händer det inget extraordinärt men när det väl gör det följer alla 

samma mönster, börjar folk sälja en viss aktie finns det risk att allt fler hänger på och 

avyttrar sitt engagemang i ett visst aktieslag, när tillräckligt många hängt på trenden 

finns det en risk för att det blir en lavinartad effekt på aktiepriset. (Nofsinger, 2008) 
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2.3.5 Förlustaversion 
”Det innebär mer obehag att förlora pengar än lust att tjäna dem. Den glädje och 
tillfredsställelse det ger att göra bra affärer väger inte lika tungt som den ångest, oro 
och ängslan dåliga affärer kan medföra. Panik är en starkare och mer intensiv 
känsloupplevelse än eufori” 

Källa: Carl-Gustav Gyllenram, 1998 (s. 85) 
 
Skillnaden mellan köpare och säljare är att som köpare har man själv kontrollen; man 

kan välja att köpa en aktie alternativt inte köpa en aktie om man hellre vill investera 

pengarna i något annat. Även om beslutet att inte köpa en aktie kan medföra mentala 

påfrestningar om denna stiger i värde så har investeraren fortfarande möjligheten att 

köpa aktier nästa dag och fortfarande ha möjligheten att göra ”klipp”. När personen 

sedan gjort ett val om att köpa aktier har personen egentligen bara två, väldigt 

begränsade, val; antingen kan personen avvakta och se hur börskursen utvecklar sig, 

eller så kan personen i fråga sälja av sin aktiestock. Att sälja sin aktiestock för att 

erhålla ett mindre belopp än vad personen initialt valt att investera medför en större 

mental påfrestning än att missa ett potentiellt ”klipp” då möjligheten till att genera 

avkastning finns kvar nästkommande dag (Gyllenram, 2001). I och med att det är en 

emotionell belastning att göra förluster på investerade pengar väljer många investerare 

att behålla aktier som går med förlust för länge och samtidigt sälja av aktier som går 

med vinst för tidigt för att säkra hem vinsten, även om aktien fortfarande har potential 

att stiga i värde. Odean (1998a) har visat genom en undersökning hur förlustaversion 

kan te sig i verkligheten genom att undersöka cirka 163 000 kundkonton på ett 

nationellt mäklarhus. Det Odean gjorde, var att undersöka varje enskilt konto för varje 

dag under en viss period för att jämföra all aktieförsäljning som sker med vinst mot den 

aktieförsäljning som realiserades med förlust. Investeraren som är förlustaversiv 

kommer realisera fler aktier som gått med vinst än de som gått med förlust och det var 

precis detta Odean kom fram till i sin studie. Från januari till december realiserade 

investerare aktier som gått med vinst 1,68 gånger mer frekvent än de realiserar aktier 

som gått med förlust. För att summera förlustaversion så tenderar alltså många 

investerare att vara förlustaversiva, man håller aktier som går med förlust för länge 

samtidigt som man säljer av aktier som gått med vinst för tidigt vilket innebär att man 

vill undvika känslan av att förlora. (Shefrin, 2002)  
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2.3.6 Sinnesstämning 
Humör och sinnesstämning är något som alltid påverkat hur vi beter oss, de val vi gör 

och hur vi agerar mot andra. För många är antagligen sinnesstämningen det som är mest 

synonymt med behavioral finance, men som vi tidigare gått igenom finns det mycket 

annat som inkluderas i ämnet. Vi ska dock i denna del av vår studie gå igenom, med 

hjälp av tidigare studier, hur just sinnesstämningen kan påverka våra beslut i det dagliga 

livet. Loewenstein, Weber, Hsee och Welch genomförde en studie 2001 kallad ”Risk as 

Feelings” där författarna behandlar ämnet om just hur känslor och aktuell 

sinnesstämning påverkar investeringsbeslut. Författarna kom fram till att de känslor som 

styr oss när det kommer till beslutstagande inte behöver vara direkt kopplade till just det 

val personen i fråga ämnar göra utan känslorna kan härstamma från något helt annat. 

Undersökningar som gjorts i ämnet där hälften av personerna som deltog fick skriva ned 

en positiv händelse i deras liv och resterande hälften skrev ned negativ händelse visade 

att de som skrivit ned den positiva händelsen är mer optimistiska för framtiden då de 

försätts i en positiv sinnesstämning. En studie, med samma förutsättningar, visar att 84 

procent av de som skrev ned den positiva händelsen svarade ja på frågan om tror att de 

kommer träffa en person inom ett år som kommer att bli en god vän. På samma fråga 

svarade endast 51 procent av de som skrev ned den negativa händelsen; ja. På samma 

sätt kan detta appliceras på finansmarknaden, inom finans kallas detta fenomen 

”misattribution bias”, där personer som är aktiva på värdepappersmarknaden tenderar 

att köpa mer riskfyllda aktier om de är på gott humör, och vice versa för de som är på 

dåligt humör. (Nofsinger, 2008) Lo, Repin och Steenbarger (2005) genomförde en 

studie inom ämnet känslor med inriktning på finansmarknaden, där investerare fick 

kommentera känslor när de gjort en vinst eller förlust på en aktiehandel. Resultatet i 

undersökningen visade på att de personer som påverkades emotionellt mest och alltså 

kommenterade sina känslor mest var signifikant sämre på att handla med aktier vilket 

visar på att en emotionell investerare är en dålig sådan. För att ta detta ett steg längre 

skriver Nofsinger (2008) hur investerare på finansiella institut kan påverkas av emotion, 

vid beslutsfattande, då grunden i deras handel är till stor del fundamentalanalys. 

Eftersom fundamentalanalysen bara använder sig av faktiska siffror till en viss del 

behöver personen bakom analysen göra vissa, egna, antaganden. Nedan kan Gordon 

Growth Model, en av finansvärldens byggstenar, utläsas. 
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Där g är tillväxttakten i all oändlighet, D1 är utdelning, k är avkastning på kapitalet och 

PV är aktievärdet. Tillväxttakten för framtiden är omöjlig att estimera på ett helt precist 

sätt vilket öppnar för misskalkyleringar, även om tillväxtantagandet skiljer sig väldigt 

lite kan resultatet medföra stora skillnader. Låt oss säga att D1 är fyra kronor och k sätts 

till 11 procent. En person som vid analystillfället befinner sig i ett positivt emotionellt 

stadium sätter den konstanta tillväxten till 7 procent medans en person som befinner sig 

i ett negativt emotionellt stadium tror att den konstanta tillväxten är 5 procent. Den 

person som befinner sig i ett positivt stadium får ut ett aktievärde på 100 kr där 

personen i ett negativt tillstånd istället får ut ett aktievärde på 66,7 kr. Det skiljer sig 

alltså 50 procent från det lägsta till det högsta värdet vilket kan medföra att en person 

väljer att antingen sälja eller köpa aktien beroende på vem som gjort analysen och i 

vilket emotionellt stadium denna person befunnit sig i vid analystillfället.  

2.3.7 Väder 
Under senare år har forskare undersökt huruvida väder, och sol framför allt, har en 

inverkan på människans beteende och sedermera på aktiemarknaden. Thaler och Shefrin 

(1981) gjorde en studie där författarna behandlade ämnet väder. De undersökte hur sju 

olika aktiemarknader påverkades av mängden ljus per dag, de länder som undersöktes 

var; Australien, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Nya Zeeland, USA och Sverige. 

Resultatet för undersökningen var att avkastningen på aktiemarknaden tenderar att 

sjunka under hösten för länder i norra hemisfären, fram till 21 december, i och med att 

mängden dagsljus minskade. Detsamma gäller länder i södra hemisfären men då istället 

under första halvåret. Effekten är starkast för länderna längst från ekvatorn, alltså 

Sverige och Storbritannien vilket torde innebära att mängden dagsljus alltså påverkar 

vår investerings- och riskvillighet i aktier. (Nofsinger, 2008) 

 

Det är dock inte helt entydigt hur människan påverkas av fenomenet väder vid 

beslutsfattande. Jing Lu (2010) har gjort en studie som påvisar att väder inte har någon 

signifikant betydelse när det kommer till människans beslutsfattande. Studien är gjord 

på aktiemarknaden i Shanghai där författaren tog en mängd olika faktorer i hänsyn, 

vilka alla uppkommer vid förändring av väderförhållande, så som molnighet, 
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luftfuktighet, temperatur, tryck, visibilitet, vindstyrka och vindriktning. Författaren kom 

fram till att väder i sin helhet inte har någon självklar effekt på hur människan fattar 

sina beslut när det kommer till aktier och investeringar förutom när det gäller 

temperatur och extrema väderförhållande så som snö och regnstormar. Värt att begrunda 

är att studien alltså är gjord i Kina och Shanghai vilket kan vara missvisande för hur vi 

påverkas i Sverige av dagliga väderförhållanden. Hirshleifer och Shumway (2003) 

påvisar dock ett annat resultat, i deras studie gjorde författarna en undersökning på hur 

aktiemarknaden påverkas av solljus under åren 1982 – 1997 i 26 länder, där 

undersökningen är gjord i den stad där flest transaktioner görs i respektive land. De 

författarna bevisade var att det finns en signifikant, positiv korrelation mellan solljus 

och aktieavkastning i 25 av de 26 länder som undersökts där Sverige och Stockholm var 

en av undersökningsplatserna. Vidare gör även författarna en undersökning om 

huruvida snö och regn har någon betydelse för aktieavkastningen och alltså inte enbart 

om det är molnigt ute. Det som är fascinerande är att till skillnad från Lu (2008) 

kommer författarna Hirshleifer och Shumway (2003) fram till att det inte finns något 

som påvisar att snö- och regniga dagar skulle ge en lägre avkastning. Det författarna 

lyfter fram är alltså att det som har störst inverkan på en persons villighet att investera 

när det gäller väder är; solljus. I samma studie av Hirshleifer och Shumway (2003) tar 

de upp ett exempel de genomfört på New York börsen. I detta exempel testar de vilken 

nominell avkastning en investerare skulle få om personen väljer att investera på börsen 

under enbart helt soliga dagar kontra om de skulle investera på helt molniga dagar. Om 

en person skulle investera under enbart soliga dagar skulle detta ge en årlig avkastning 

på ca 24,7 procent, om personen istället skulle investera under helt molniga dagar skulle 

den årliga avkastningen istället bli 8,7 procent. Författarna påvisar dock att en 

investeringsstrategi vilken säger att en investerare enbart ska investera pengar under 

dagar med mycket solljus och alltså sälja av inför en dag med mycket moln kommer att 

gå bet på mycket av vinsten. Anledningen till detta är att vädret och solljus är väldigt 

volatilt, det kan alltså skifta från dag till dag vilket gör att transaktionskostnaderna 

kommer äta upp vinsterna. 

 

Ytterligare en studie som belyser väders inverkan på människor och i förlängningen 

aktiemarknaden är Kamstra, Kramer och Levis (2003) ”Winter Blues: A SAD Stock 

Market Cycle”. Syftet med studien var att undersöka om antalet timmar dagsljus på 
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dygnet har någon korrelation med avkastningen på aktiemarknaden. Hur många timmar 

dagsljus ett dygn innefattar är tätt länkat med det psykiska depressionstillståndet 

Seasonal Affective Disorder (SAD). Enligt författarna har experimentell forskning inom 

psykologi dokumenterat ett tydligt samband mellan depression och lägre risktagande. 

Sambanden mellan SAD och depression samt depression och riskvillighet menar 

författarna skulle kunna förklara säsongsvariationer på aktiemarknaden. I deras studie 

undersöker de index från nio länder lokaliserade både på norra och södra hemisfären, 

detta för att kunna urskilja eventuella skillnader då antalet timmar dagsljus skiljer sig 

avsevärt beroende på vilken latitud landet ligger på. Det nordligaste landet som är med i 

studien är Sverige vilket ligger på latitud 500 N och det sydligaste landet är Syd Afrika 

vilket ligger på latitud 260 S. Den statistiska regressionen som genomförs är omfattande 

och ett antal olika körningar görs. Dessa kommer dock inte klargöras då vi inte kommer 

att genomföra något liknande utan vi fokuserar endast på deras slutsatser och resultat.  

 

I studien formuleras nollhypotesen; Ingen säsongseffekt på aktiemarknaden kan 

relateras till säsongsorienterade depressioner och alternativhypotesen formuleras; 

Säsongsorienterade depressioner leder till relativt lägre avkastning under hösten och 

relativt högre avkastning under och efter vintern. Det är det senare som författarna 

benämner SAD effekt på aktiemarknaden. 

 

Konklusionen av studien är att de finner en signifikant SAD effekt på aktieavkastningen 

även efter att de justerat siffrorna för välkända kalendereffekter och andra påverkande 

faktorer. Mönster i länder från både norra och södra halvklotet visar tydliga bevis för att 

det finns ett samband mellan säsongsberoende depressioner och säsongsvariationer på 

aktiemarknaden. Vidare är effekten starkare i de norra länderna och generellt blir 

effekten högre ju högre latituden är. De styrker sina resultat med faktumet att det finns 

många kliniska studier som visar på att människors humör påverkar hur pass riskvilliga 

de är samt att SAD är en fastställd diagnos som beror på antalet timmar dagsljus. 

Avslutningsvis vill de inte etablera någon investeringsstrategi utifrån resultaten utan 

hävdar bara att de identifierat ännu en behavioral finance faktor som inte borde 

ignoreras vid förklaring av rörelser på aktiemarknaden.  
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2.4 Prospect Theory 
Daniel Kahneman tilldelades år 2002 Nobelpriset i ekonomisk vetenskap för sitt arbete 

inom psykologisk ekonomi. Kahneman är idag professor i psykologi vid Princeton 

University och med sin forskning har han bland annat påvisat att det inte bara är 

rationella skäl som ligger bakom en försäljning. Tillsammans med psykologiprofessorn 

Amos Tversky utvecklade Kahneman år 1979 vad som kom att kallas ”Prospect 

theory”. Kortfattat beskriver Prospect theory hur människan fattar beslut gällande olika 

alternativ med osäker utgång men med kända sannolikheter. Teorin är beskrivande och 

försöker skildra verkliga beslut snarare än optimala beslut. Det var tack vare denna teori 

Kahneman senare kom att tilldelas nobelpriset. Teorin ses som ett alternativ till de mer 

traditionella teorierna där människan anses fatta optimala och rationella beslut. Ett 

exempel på dessa traditionella teorier är ”expected utility theory”, vilken grundar sig i 

de nationalekonomiska spelteorierna. Här anses människan välja det alternativ, där 

möjligheten, är störst att maximera nyttan för den enskilda individen, i dessa teorier har 

faktorer så som riskbenägenhet och personliga preferenser stor betydelse. (Lagnado, 

2007)   

 

I sin formulering av Prospect theory betonar Kahneman och Tversky de kognitiva 

förvrängningar som ligger till grund för människans utvärdering av nyttan och 

sannolikheten samt hur beslutfattandet sker. Detta kallas framing och är en av 

grundpelarna i problematiken kring Prospect theory (Lagnado, 2007). Framing är 

komplext men handlar som sagt om hur problemet eller frågeställningen framställs och 

inramas. I förlängningen innebär detta att hur en individ fattar sitt beslut beror helt på 

hur problematiken i fråga är formulerad. Kahneman och Tversky hävdar att framingen 

sker i den preliminära fasen av beslutsprocessen där en genomarbetning av de olika 

procedurerna sker. En av dessa procedurer kallas coding och innebär att värdet för 

individen av beslutsutfallet ses som vinster och förluster utifrån en neutral 

referenspunkt. Även om denna referenspunkt är beslutsfattarens ursprungliga synpunkt 

så kan den variera från person till person då synpunkten är en funktion av både 

formuleringen av problemet och beslutsfattarens förväntningar. Det är denna syn som 

skiljer sig avsevärt från expected utility theory, vilken antar att utfallet motsvarar det 

allmänna slutgiltiga tillståndet av välfärd. Detta innebär att samma beslutssituation kan 
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beroende på hur den framställs resultera i olika beslut och alltså gör det näst intill 

omöjligt att veta hur en individ fattar sina beslut. (Maule, 2007)  

 

I Kahnemans och Tverskys studie “Prospect Theory: An analysis of decision under 

risk” från år 1979 ifrågasätter författarna expected utility theory som den beskrivande 

teorin om beslutsfattande under risk. De menar att beslut gällande riskfyllda 

valmöjligheter beror på olika förutsättningar och ifrågasätter många av de 

grundläggande principerna av den vanliga nyttoteorin. För att undersöka denna 

problematik har författarna tagit fram ett antal olika scenarion där respondenterna ställts 

inför hypotetiska alternativ som innefattar olika risker, sannolikheter och möjligheter till 

att vinna eller få pengar. Vissa frågeställningar har även upprepats men då 

omformulerats, för att belysa problematiken rörande ”Framing”. Experimentet utfördes 

bland annat på anställda och studerande vid Michigan Universitet och Stockholms 

Universitet. Frågeställningar som representanterna skulle besvara kan utläsas nedan i 

tabell 2 där alla siffror inom parantes är procenten som valt det alternativet och N är 

antalet respondenter. 

 

N A B 

72 Erhålla 2,500$ med 
sannolikhet ,33 eller erhålla 
2,400$ med sannolikhet ,66 
eller erhålla 0$ med 
sannolikhet ,01. (18) 

Erhålla 2,400$ med säkerhet, 
alltså sannolikhet 1. (82) 

72 Erhålla 2,500$ med 
sannolikhet ,33 eller 0$ med 
sannolikhet ,67. (83) 

Erhålla 2,400$ med 
sannolikhet ,34 eller 0$ med 
sannolikhet ,66. (17) 

95 Erhålla 4,000$ med 
sannolikhet ,80 eller 0$ med 
sannolikhet ,20. (20) 

Erhålla 3,000$ med säkerhet, 
alltså sannolikhet 1. (80) 

95 Erhålla 4,000$ med 
sannolikhet ,20 eller 0$ med 
sannolikhet ,80. (65) 

Erhålla 3,000$ med 
sannolikhet ,25 eller 0$ med 
sannolikhet ,75. (35) 

66 Erhålla 6,000$ med 
sannolikhet ,45 eller 0$ med 
sannolikhet ,55. (14) 

Erhålla 3,000$ med 
sannolikhet ,90 eller 0$ med 
sannolikhet ,10. (86) 

66 Erhålla 6000$ med 
sannolikhet ,001 eller 0$ med 
sannolikhet ,999. (73)  

Erhålla 3,000 med 
sannolikhet ,002 eller 0$ med 
sannolikhet ,998. (27) 
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64 Förlora 6,000$ med 
sannolikhet ,25 eller förlora 
0$ med sannolikhet ,75. (70) 

Förlora 4,000$ med 
sannolikhet ,25 eller 2,000$ 
med sannolikhet ,25 eller 0$ 
med sannolikhet ,50. (30) 

               Tabell 2   
Det man kan se av svaren på frågeställningarna är att majoriteten inte alltid väljer det 

alternativ som maximerar nyttan vilket talar emot expected utility theory. Det finns även 

ytterligare slutsatser som kan härledas utifrån experimentet. Ibland är representanterna 

villiga att riskera mer för att eventuellt göra en lite större vinst trots att det logiskt sätt är 

bättre att välja det andra alternativet.  

 

Kahneman och Tversky kommer kortfattat fram till följande slutsatser i sin studie; 

Generellt sätt undervärderar människor alternativet med möjlighet till positiv utgång i 

jämförelse med alternativet med säker utgång. Denna tendens kallas ”certainty effect” 

och bidrar till företeelsen att människan är obenägen att ta risk i beslutssituationer som 

involverar säker vinst och benägen att ta risk i alternativ som involverar säker förlust. 

Utöver det så verkar folk generellt förkasta det alternativ som ger flera olika möjligheter 

till positiv utgång vilket man kan se i den första exempelfrågan. Denna tendens kallas 

”isolation effect” och leder till inkonsekventa preferenser när samma problem är 

annorlunda formulerat. (Kahneman & Tversky, 1979) 

2.5 Vår användning av behavioral finance 
Ovan har vi beskrivit några av de vanligaste aspekterna inom behavioral finance. För att 

kunna studera hur sommaranomalin kan existera med aktiemarknadspsykologi som 

utgångspunkt kommer vi vid genomförandet av vårt experiment att fokusera på väder 

och humör vilket har sin grund i vad Kamstra, Kramer och Levi (2003) belyser. De 

menar att antalet timmar dagsljus på dygnet är en aspekt som påverkar en människas 

humör och att humör kan kopplas till en människas riskvillighet, vi anser även att det 

får ses som ett axiom att sommaren inducerar ett bättre humör hos gemene man. Då det 

inte går att påverka antalet timmar dagsljus på en dag vill vi med experimentet försöka 

påverka folks humör för att se om risk- och investeringsvilligheten är större hos de med 

bättre humör. Risk- och investeringsvilligheten kan kopplas till högre avkastning 
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eftersom om det är fler som köper aktier än som säljer så innebär det att efterfrågan är 

större än utbudet vilket leder till att priserna stiger och sedermera att börsen stiger. 

  

Att vi även tar upp variabler så som overconfidence, representativeness, familiarity i 

teorin grundar sig i tanken om att vi även, som ett sidospår, vill kunna diskutera dessa 

variabler med hjälp av vårt experiment.  

2.6 Gamla undersökningar gällande 
marknadsanomalier 

2.6.1 Frennberg och Hansson 
Frennberg och Hansson (1995) har gjort en omfattande studie kring ämnet anomalier på 

den svenska aktiemarknaden. Författarna belyser många av de mer välkända 

anomalierna på den svenska aktiemarknaden i sin studie så som januarieffekten, den 

negativa avkastningen under höstmånaderna men även den anomali vi valt att begrunda 

där författarna benämner denna anomali som ”köp till nypotatisen och sälj till 

kräftorna”. Denna anomali kommer dock författarna sedermera utveckla till ”köp till 

advent och sälj till kräftorna” för perioden 1975 – 1994. Därmed inte sagt att författarna 

förkastar anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna”. Frennberg och Hanssons studie 

utgår från att författarna begrundar medelavkastningen för alla månader under året med 

hjälp av Affärsväldens Generalindex mellan åren 1919 – 1994. Det författarna kommer 

fram till med hjälp av statistiska undersökningar är att januari med 3,25 procent samt 

juli med 2,66 procent avkastning är de månader som generar signifikant högre 

avkastning än genomsnittet på Stockholmsbörsen där september med – 1,32 procent 

avkastning är den månad med lägst avkastning. Vidare så utvecklar författarna sina 

resonemang om avkastningen på Stockholmsbörsen genom att dela in året i tre perioder 

och sedan räkna ut den genomsnittliga avkastningen under perioden; december – mars 

(6,14 procent), april – juli (5,46 procent) samt augusti – november (-1,94 procent). 

Författarna påvisar alltså att genom att investera i Stockholmsbörsen ett genomsnittsår 

under perioden 1919 – 1994 ger alltså de fyra höstmånaderna en negativ avkastning där 

resterande två perioder ger en väsentligt högre avkastning. Författarna utformar sedan 

tre fiktiva portföljer med olika placeringsstrategier, vi har valt att belysa två av dessa 

strategier vilka kan utläsas i tabell ett nedan. 
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Period Strategi Avkastning Risk (STDEV) Avk./Risk 

1975-94 
1 17,6procent 21,1procent 0,83 
2 22,8procent 14,8procent 1,54 

1975-79 
1 8,8procent 15,8procent 0,56 
2 16,6procent 12,7procent 1,31 

1980-84 
1 30,2procent 18,8procent 1,60 
2 25,0procent 15,5procent 1,61 

1985-89 
1 26,0procent 21,5procent 1,21 
2 31,8procent 14,2procent 2,24 

1990-94 
1 5,5procent 26,3procent 0,21 
2 17,9procent 16,5procent 1,08 

 Tabell 1 
Den placeringsstrategi där ”buy-and-hold” förekommer benämns som Strategi 1 i 

ovanstående tabell. En ”buy-and-hold” strategi fungerar, som tidigare beskrivits, så att 

investeraren placerar pengar i ett antal aktier, ofta så att portföljen efterliknar en index 

portfölj och då alltså med många olika aktier i många olika branscher för att skapa en 

väldiversifierad portfölj (Bodie et al. 2009). Strategi 1 i detta fall innebär alltså att en 

fiktiv indexportfölj startas 1975 där aktierna behålls fram till 1994 utan avyttringar. 

Strategi 2 innebär sedermera att aktierna köps och behålls under de två perioder där 

avkastning är genomsnittligt positivt (december – juli) för att sedan avyttras och 

placeras i räntebärande instrument under perioden augusti – november. Det som kan 

urskiljas ur tabellen är att strategi 2 ger en högre avkastning än strategi 1. Författarna 

utgår från det klassiska talesättet ”köp till sillen, sälj till kräftorna” men utvecklar alltså 

detta till att komma fram till att en bättre placeringsstrategi under ovanstående period 

skulle vara ”köp till advent och sälj till kräftorna”. Värt att nämna är att studien är gjord 

1995 och att transaktionskostnader inte är inräknat i ovanstående resultat. Denna studie 

har dock inte lyckats slå hål på det klassiska talesättet då det fortfarande skrivs och 

placeras utifrån denna sägn. (Frennberg & Hansson, 1995) 

2.6.2 SEB 
En enklare undersökning gjord av SEB (2008) behandlar säsongsmönster på den 

svenska aktiemarknaden. Författaren testar hur 100 kronor som investerats på 

aktiemarknaden utvecklats under olika perioder mellan åren 1990 och 2008. Resultaten 
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som studien generar är att det funnit bättre och sämre perioder på den svenska 

aktiemarknaden och den förkastar bland annat teorin om att det skulle vara en bra 

strategi att investera pengar i aktier vid midsommar för att sedan sälja av dessa vid 

kräftpremiären. Nedan följer ett citat ur undersökningen från Johan Hagbarth, dåvarande 

placeringsstrateg på SEB. 

 

”Om du till midsommar 1990 investerade 100 kronor och sålde till kräftpremiären 

samma år, lät pengarna ligga i madrassen för att sedan upprepade samma procedur 

med det ackumulerade kapitalet fram till 2007, visar det sig att du faktisk bara har kvar 

95 kronor, alltså en nedgång med 5 procent, vilket är minst sagt uselt sett över en så 

lång period som 17 år” 

 

Även om utvecklingen under sommarperioden inte varit bra under de 17 åren så är 

resultatet långt från det sämsta. Den period som visade sämst resultat i SEBs 

undersökning visade sig vara perioden augusti – september. Under denna period, med 

samma strategi som ovan, skulle investeraren förlora 45 procent av det investerade 

kapitalet och alltså landa på 55 kronor efter en 17 års period. Den bästa perioden mellan 

åren 1990 – 2007 visade sig vara mellan oktober – april. Skulle man istället, på samma 

sätt, investera under denna period skulle det investerade kapitalet öka till 985 kronor. 

Historiskt sett har det alltså funnits skillnader i avkastning mellan olika perioder under 

året enligt denna undersökning. Skulle man investera en engångssumma i början av 

januari 1990 för att sedan sälja denna investering i juni 2008 skulle kapitalet öka med 

350 procent och alltså ge ett utfall på 450 kronor. (Realtid)  
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3. Metod 

Följande kapitel avser att beskriva och förklara den metod med vilken vi valt att utreda 

vårt syfte. Kapitlet har som syfte att främst redovisa vårt val av metod men även kort 

presentera de alternativ som finns tillgängliga. Kapitlet kommer att avslutas med en 

kritisk granskning av reliabilitet, validitet samt metoden i sin helhet. 

3.1 Övergripande angreppssätt 
Då vårt syfte är något mer komplext än att enbart utreda huruvida anomalin ”köp till 

sillen, sälj till kräftorna” faktiskt existerar har vi valt att angripa problemet i tre olika 

etapper. 

 

Till en början har det gjorts en omfattande teoretisk litteraturstudie av tillgängliga 

forskningsresultat inom ämnet behavioral finance. Denna del av uppsatsen kommer 

ligga till grund för våra resultat men har inte inbringat några empiriska resultat vilket 

innebär att angreppssättet är svårt att klassificera under en specifik metod. Vidare har 

den teoretiska litteraturstudien kompletteras med en experimentell undersökning där vi 

försökt påverka sinnestämningen hos de respondenter som deltagit för att utröna om det 

finns en skillnad i investerings- och riskvillighet vid dålig respektive god 

sinnesstämning. Ytterligare en anledning till att vi utfört experimentet är att vi vill 

applicera den genomgångna teorin i verkligheten för att på så sätt försöka förklara hur 

sommaranomalin kan existera. Exakt hur detta experiment gått till kommer att gås 

igenom senare i detta kapitel. Slutligen har empirisk data inhämtats för att ta reda på 

huruvida denna anomali faktiskt existerar eller har existerat, denna statistiska 

undersökning fungerar som ett komplement och huvudfokus i studien kommer att ligga 

på den gjorda litteraturstudien samt experimentet.  
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3.2 Inledande klassificering 
Vid val av metod är det vanligt att undersökningen först och främst ska klassas som 

antingen induktiv eller deduktiv. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren går från 

empiri till teori vilket innebär att forskaren genom observationer och analyser av 

verkliga fenomen formulerar teorier. Den deduktiva ansatsen, kan till skillnad från den 

induktiva, krasst beskrivas som att forskaren går från teori till empiri. Tanken är alltså 

att forskaren utgår från en viss teori om verkligheten för att sedan samla in empiri för att 

testa om resultaten stämmer överens med teorin. Vår studie grundas i de befintliga 

teorier som existerar inom behavioral finance vilket innebär att vi använder oss av den 

deduktiva metoden, både när det gäller vår undersökning om huruvida behavioral 

finance påverkar existensen för vår anomali och för att genomföra vårt experiment.  

(Jacobsen, 2002; Holme & Solvang, 1997) 

3.3 Empirisk klassificering 
Det finns två sätt att angripa en undersökning när målet är att få fram empirisk data, 

kvalitativ samt kvantitativ metod. Det kvalitativa tillvägagångssättet är en metod där 

målet är att få fram resultat med hjälp av undersökningar där individuella- och 

gruppintervjuer samt observationer är de vanligaste angreppsätterna (Jacobsen, 2002). 

Det kvalitativa tillvägagångssättet inom metodik innebär en, till stor del, subjektiv 

studie där forskaren försöker skapa sig en ingående, djupare förståelse för det man 

studerar (Holme & Solvang, 1997). 

 

Kvantitativ forskning innebär att forskaren kartlägger, analyserar eller förklarar ett 

forskningsområde i form av variabler och kvantitativa förhållanden (Befring, 1994). 

Detta innebär alltså att de empiriska resultaten som samlas in, är hämtade från mer 

kvantitativa undersökningar där resultaten kan mätas. Till skillnad från den kvalitativa 

forskningen lämpar sig den kvantitativa metoden bäst när forskaren ämnar göra en 

objektiv studie, forskaren har ett förhållande till undersökningsobjekten där forskaren 

ska ha en möjlighet att inte själv medverka i studien utan objektivt mäta data på avstånd 

(Holme & Solvang 1997). Vår studie ämnar utreda huruvida anomalin ”köp till sillen, 

sälj till kräftorna” faktiskt har existerat och varför den skulle göra det med avseende på 
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behavioral finance. För att undersöka huruvida anomalin faktiskt existerar eller inte 

kommer vi att använda oss av den kvantitativa metoden, detta eftersom resultatet på just 

denna undersökning kommer att bygga på inhämtade, kvantifierbara, data. Vårt 

experiment klassificerar vi delvis som kvantitativ metod då de data vi genererat kan 

kvantifieras vilket skiljer sig mot den kvalitativa ansatsen där inhämtad data är av en 

mer öppen och djupgående karaktär. Dock är experimentet även av en kvalitativ 

karaktär då det utförts en subjektiv studie där vi medverkat och påverkat 

undersökningsobjekten. Vi har alltså, i denna studie, använt oss av både den kvantitativa 

och den kvalitativa metoden. Att vi valt att angripa vår problemställning främst med 

hjälp av den kvantitativa metoden grundar sig bland annat i tanken att vi behöver samla 

in en stor mängd data för att undersöka huruvida anomalin har existerat eller ej. 

Experimentet skulle kunna genomföras med hjälp av den kvalitativa metoden och då 

alltså med en mer ingående ansats till problematiken. Vi har dock valt att angripa 

problemet huvudsakligen på ett kvantitativt plan, men med inslag av den kvalitativa 

ansatsen, i ett försök att undersöka hur den gemene individen agerar under olika 

förutsättningar. Hur metoden kommer att tillämpas både i form av statistik 

undersökning samt experiment kommer beskrivas mer ingående nedan. 

3.4 Primär och sekundärdata 
Det finns två typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som insamlas 

från fallundersökningar så som enkätundersökningar, gruppdiskussioner, ingående 

intervjuer men även experiment. Primärdata är alltså sådana data som skapas av 

forskaren själv. I vårt experiment har vi skapat egen data, detta innebär att vi genom 

experimentet genererat primärdata till vår undersökning. Sekundärdata å andra sidan är 

sådan data insamlad genom så kallad skrivbordsundersökning. 

Skrivbordsundersökningar går till så att forskaren samlar in existerande, tillgänglig 

information från databaser, facklitteratur eller offentlig statistik. (Dahmström, 2005; 

Befring, 1994) När vi testat om anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna” existerat 

eller existerar har vi samlat in historisk data från Affärsvärldens General index via deras 

hemsida, vilket innebär att vi använt oss av sekundär data vid den statistiska 

undersökningen. Även vår litteraturstudie, där vi gått igenom existerande litteratur och 

teorier, har genererat sekundärdata då vi inhämtat data från befintliga källor.  



 
 

32 
 

3.5 Insamling och bearbetning av data 
För att testa om anomalin existerar eller har existerat har vi alltså samlat in data från 

Affärsvärldens Generalindex (AFGX) hemsida. AFGX är Sveriges äldsta index och 

startades 1937, i efterhand har indexet rekonstruerats med historiska aktiekurser från 

1901 då tidningen Affärsvärlden startades. (Affärsvärlden, 2011) 

För att utföra själva undersökningen har vi samlat in data på dagsbasis för indexet 

AFGX och undersökt om avkastningen under sommarmånaderna överstiger 

avkastningen för resterande månader av året. AFGX är ett index över alla aktieslag 

noterade på Stockholmsbörsen vilket ger oss ett bra index att mäta avkastningen mot. 

Data har samlats in för perioden 1980 – 2010, dessa data har sedan använts för att mäta 

huruvida tvåmånadersperioden från sillen till kräftorna ger en högre avkastning 

gentemot resterande tvåmånadersperioder av året. Vi definierar perioden ”köp till sillen, 

sälj till kräftorna” som 24 juni till 20 augusti, anledningen till att vi utgår från den 24 

juni är att midsommardagen utfaller på en lördag mellan 20 – 26 juni men att den 

historiskt sett alltid infallit den 24 juni. Att vi sedan valt att avsluta perioden den 20 

augusti beror på att det förenklar uppdelningen av resterande perioder vilket innebär ett 

intervall om cirka 40 dagar. Resterande perioder delades upp som följer; Period 1; 1 

januari – 26 februari, Period 2; – 27 februari – 23 april, Period 3; 24 april – 23 juni, 

Period 5; 21 augusti – 22 oktober, Period 6; 23 oktober – 31 december där Period 4 

definierats som vår sommarperiod.  

Följande formel har använts för att räkna ut avkastningen under respektive 

tvåmånadersperiod. 

 

Där,  står för avkastningen under perioden t 

 står för AFGX indexvärde i slutet av perioden 

 står för AFGX indexvärde i början på perioden  
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Efter att avkastningen för varje tvåmånadersperiod framräknats har de ställts i relation 

till varandra genom en regressionsanalys i statistikprogrammet E-views. All bearbetning 

och färdigställande av insamlad data har gjorts i Microsoft Excel. 

3.6 Statistiskt test 
Vi har utfört ett statistisk test i dess enklaste form. Detta för att huvudfokus i denna 

uppsats inte är den statistiska undersökningen utan tyngden kommer att ligga på 

experimentet.  

 

För att kunna avgöra om anomalin har existerat eller inte har vi från 1980 fram till 2010 

beräknat hur mycket AFGX ökat i värde under perioden 24 juni till 20 augusti för varje 

år för att sedan ställa detta mot resterande perioder under året. Dessa data har sedan 

använts för att ta reda på om anomalin existerar idag samt om den existerat tidigare.  

 

Det finns ett flertal olika statistiska modeller att använda för att se huruvida två värden 

skiljer sig från varandra. Den metod som använts i denna studie är ett t-test vilket är en 

av de vanligare metoderna och innebär analys med t-test och p-värde. För att kunna 

säkerställa att resultatet vi får fram är korrekt och statistiskt försvarbart har vi genomfört 

regressionsanalyser där vi fått svar på om vår framställda nollhypotes ska förkastas eller 

ej förkastas och till vilken signifikansnivå. 

 

Vi har formulerat nollhypotesen och mothypotesen enligt följande; 

 

H0 = 0 

H1 ≠ 0 

 

H0 innebär att avkastningen för sommarperioden inte är skiljt från de resterande 

tvåmånadersperiodernas avkastning och H1 innebär istället att värdena är skilda från 

varandra. Vid körningarna så kan vi med hjälp av p-värde och t-värde se till vilken 

signifikansnivå vår nollhypotes kan förkastas och om skillnaden i avkastning är negativ 

eller positiv mellan perioderna. T-värdet visar alltså även om en viss period ger högre 

eller lägre avkastning än motparten beroende på om värdet är positivt eller negativ. En 
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statistiskt acceptabel signifikansnivå brukar i regel vara 0,05, detta innebär att det 

genererade p-värdet ska vara lägre än 0,05 för att undersökningen ska anses vara 

statistiskt signifikant och att H0 kan förkastas. I vårt fall skulle detta innebära att 

avkastningen under sommarmånaderna är signifikant skiljd från avkastningen 

resterande tvåmånadersperioder. Får vi ett högre p-värde kan vi inte statistiskt 

säkerställa att avkastningen skiljt sig under sommarmånaderna från resterande två-

månadersperioder, vi kan dock se till vilken nivå undersökningen blir signifikant. 

Genereras ett p-värde på exempelvis 0,35 visar detta att undersökningen först blir 

signifikant på en 35 procentig nivå vilket inte är statistiskt acceptabelt. (Dahmström, 

2005; Befring, 1994; Inger Asp, 20112)  

 

Då undersökningsperioden är relativt lång, 30 år, har vi även delat in den i olika 

testperioder för att se om sambandet varit annorlunda tidigare år. Det har alltså gjorts 

separata körningar på tidsperioderna 1980-1989, 1990-1999 och 2000-2010. Detta kan 

vara intressant ur många hänseenden, främst då dessa körningar kan avgöra, eller 

åtminstone ge oss en indikation på, om sommarmånaderna givit en högre avkastning 

under tidigare decennium. Vi finner det beaktansvärt att göra denna uppdelning med 

tanke på att aktiemarknaden varit med om en betydande förändring på många olika sätt 

under denna trettioårsperiod. Att vi gör flertalet undersökningar beror alltså på att vi vill 

kunna undersöka om sommarperioden givit en högre avkastning tidigare år. 

 

Ett test av denna karaktär kan aldrig leda till en helt säker slutsats, de fel som kan göras 

i samband med statistiska prövningar summeras i typ I-fel och typ II-fel. Befring (1994) 

beskriver felen som följer; 

 

• Typ I- fel. Den formulerade hypotesen om populationen är sann, men den 

empirisk-statistiska prövningen utifrån vårt undersökningsurval säger att den är 

falsk. 

• Typ II-fel. Den formulerade hypotesen är falsk men analysen leder fram till 

slutsatsen att den är sann. 

 

                                                
2 Inger Asp, universitetsadjunkt vid Linköpings Universitet inom Nationalekonomi och Ekonometri 
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Typ I-felet kan uppstå när användaren av detta typ av test ställer för höga krav på 

konfidensintervallet, ponera att vi istället skulle använda oss av ett 99,9 procent 

konfidensintervall, detta skulle medföra att risken för typ I-fel ökar markant. Typ II-

felet uppstår sedermera när användaren istället ställer för låga krav på undersökningen. I 

båda fallen blir den statistiska undersökningen obrukbar. (Befring, 1994) 

3.7 Generellt om Experiment 
Experiment kan utformas och genomföras på en mängd olika sätt men den övergripande 

indelningen är laboratorieexperiment och fältexperiment. Som man kan höra på 

benämningarna så utförs det första i ett laboratorium eller annan konstlad miljö medan 

det senare görs i en verklig situation. (Bryman, 2002)  

 

Det vanligaste tillvägagångssättet som gäller för experimentella uppläggningar omfattar 

forskningsstrategier där forskaren introducerar en eller flera påverkningar för att studera 

eventuella effekter av dessa. Vi har genomfört ett klassiskt experiment vilket innebär att 

man skapar två grupper som utsätts för olika förutsättningar och vanligtvis kallas de 

experimentgrupper alternativt kontrollgrupper. Indelningen av grupper kan göras på två 

sätt, viktigt är dock att de i utgångsläget skall vara så lika och jämbördiga som möjligt. 

För att uppnå denna likhet kan grupperna skapas antingen genom ett randomiserat urval 

eller genom individuell matchning. Individuell matchning innebär att personerna 

grupperas två och två så att alla par är så lika som möjligt vad gäller relevanta 

egenskaper. Det kan exempelvis vara kön, ålder, förkunskaper, social bakgrund och 

intressen. Därefter placeras personerna i de enskilda paren i olika grupper. (Befring, 

1994) Vi valde att skapa våra två grupper med hjälp av det som Befring (1994) 

benämner som randomiserat urval, vi valde alltså att dela in respondenterna 

slumpmässigt i respektive grupp. 

 

Enligt Alan Bryman (2002) så krävs det ett ”egentligt experiment” för att experimentet 

skall ha en hög intern validitet. ”Egentligt experiment” innebär att den oberoende 

variabeln måste manipuleras för att avgöra i vilken utsträckning den kan påverka den 

beroende variabeln. I vårt fall är personerna i de olika grupperna beroende variabler som 

på något sätt manipulerats med hjälp av oberoende variabler. 
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Nedan kommer vi, till att börja med, gå igenom litteratur och en tidigare genomförd 

studie inom ämnet ekonomiska experiment. Därefter kommer en genomgång av de idéer 

och tankar vi hade vi utvecklandet av vårt experiment för att därefter gå in mer i detalj 

hur vi valde att utforma och genomföra vårt experiment. 

3.8 Ekonomiska experiment 
Ekonomiska experiment kan utföras på en mängd olika sätt och utformandet beror på 

vad forskaren vill undersöka. I sökandet efter metoder på hur experimentet kan utformas 

kom vi över The Handbook of Experimental Economics skriven av H. Kagel och E. 

Roth (1995). I boken beskrivs hur ekonomiska experiment genomförts sedan år 1930 

och ett otaligt antal tillvägagångssätt avhandlas. Dock förtydligar författarna att deras 

ambition med boken inte är att förklara för forskare och gemene man hur de skall 

genomföra experiment. Kagel och Roth vill alltså inte klargöra en experimentmetod 

som är densamma för alla ekonomiska experiment. Författarnas åsikt är istället att ett 

bra och välgjort experiment växer fram organiskt utifrån de problem som skall 

undersökas och de hypoteser som ställs upp ska ligga som grund för utformandet.  

 

Även Friedman och Sunder (1994) tydliggör att designen och utformandet av ett 

experiment måste bero på syftet och undersökningens ändamål. Dock, har de utarbetat 

en metodbeskrivning gällande ekonomiska experiment som vi har haft i konsideration 

vid konstruerandet av vårt experiment. Till en början anser de att det är vitalt att skapa 

ett verkligt och realistiskt scenario och det som används som laboratorium måste vara 

väl genomtänkt. Hela loboratoriemiljön och experimentet skall vara så enkelt och 

okomplicerat som möjligt, då enkelhet förstärker kontroll oavsett vilken experimental 

disciplin det gäller. Allt som görs i förväg angående konstruerandet av experimentet 

måste utformas så att det på bästa sätt kan besvara de frågeställningar som motiverar 

undersökningen.    

 

För att motivera folk att vara med samt inspirera dem att vara seriösa så bör någon sorts 

belöning delas ut. Dels en belöning för att de skall vara med och dels en belöning som 

är kopplad till deras prestation under själva experimentet. Vad gäller respondenter, så 



 
 

37 
 

föreslår Friedman och Sunder (1994) personer vilkas alternativkostnad är låg och 

utvecklingskurva är brant där författarna föreslår första- och andraårselever från 

universitet. Detta för att uppnå utmärkande och bearbetbar information till en resonabel 

kostnad. För att hålla nere kostnaderna samt att få respondenterna att känna sig hemma 

rekommenderar Friedman och Sunder (1994) att experimentet genomförs i 

universitetsmiljö och då förslagsvis i ett klassrum. 

 

Hur många deltagare som skall vara med beror helt på experimentets art och syfte. Men 

på grund av begränsningar gällande tillgänglighet av möjliga respondenter, budget och 

laboratoriefaciliteter så finns det en gräns för vad som är genomförbart. Det är väldigt 

ovanligt att laboratorieexperiment genomförs med ett stort antal respondenter just på 

grund av de ovan nämnda anledningarna och Friedman och Sunder (1994) föreslår en 

undre gräns på 12 respondenter. 

 

Vidare framför författarna tips till de som ska utföra ett experiment för första gången. 

Nedan är ett sammandrag av dessa råd: 

 

• Ha tillräckligt med utrymme i experimentsalen så att respondenterna sitter 

luftigt, detta för att reducera riskerna att information sprids genom syn och 

hörsel. 

• Ta gärna hjälp av någon som utfört ekonomiska experiment tidigare och är 

insatta i problematiken. 

• Var noggrann med att föra anteckningar över allt som händer. 

• Var mycket väl förberedda och genomför ett par repetitioner av hela 

förfarandet för att säkerställa tidsåtgången och genomförbarheten.  

• Förbered experimentsalen i god tid innan respondenterna anländer för att 

kontrollera att tekniken fungerar och att allt kan hanteras felfritt.  

 

Enligt författarna är alla dessa tips relativt vitala för att kunna använda sig av resultatet 

och möjligheten att kunna dra några realistiska slutsatser av experimentet. Då vi är 

väldigt oerfarna inom området experiment valde vi att tillämpa i stor sett alla de råd och 

förslag Friedman och Sunder (1994) belyser i sin bok.  
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Your morals might be your mood 
Vid konstruerandet av vårt experiment har vi även hämtat inspiration från Kirchsteiger, 

Rigotti och Rustichinis studie ”Your morals might be your moods” från år 2004. I 

studien testar de hur beteendet påverkas beroende på vilket humör man har i ett ”gift-

exchange game”. 

 

För att studera interaktionen av humör och beteende använde författarna den vanligaste 

metodologiska ansatsen vid psykologiska experiment: nämligen att genom externa 

manipulationer försöka få subjektet att må och känna på ett visst sätt. För att skapa ett 

visst humör hos individerna anammade de den humörpåverkande proceduren som anses 

mest framgångsrik inom psykologi vilken innebär audiovisuell stimuli. För att inducera 

”dåligt humör” visades klipp från en sorglig film och för att skapa ”bra humör” visade 

de klipp från en rolig film. Efter detta fick deltagarna spela ett ekonomiskt spel för att 

reda ut huruvida individernas humör påverkade deras beteende i ekonomiska 

situationer.  

 

För att ta reda på om författarna lyckats skapa det humör som var ambitionen fick 

deltagarna direkt efter de 5 minuter långa filmklippen besvara ett frågeformulär 

gällande klippen och deras humör. Det mest intressanta för oss är om deltagarnas humör 

var olika i de två grupperna och om de lyckats skapa det tänkta humöret med hjälp av 

filmklippen. En av frågorna på frågeformuläret var: How do you feel? Deltagarna fick 

välja på en åttagradig skala där 8 innebar, extremely unhappy, in a really bad mood och 

1 var extremely happy, in a really good mood. Genomsnittliga humöret i Bad 

moodgruppen var 5,6 och i Good moodgruppen var det 3,1.  

 

Vidare så kommer vi inte gå in djupare på spelet som respondenterna fick delta i utan 

bara konstatera att författarnas humörpåverkan lyckades samt att beroende på vilket 

humör en individ har så finns det en signifikant skillnad på beteendet. Författarnas 

huvudkonklusion med studien är att det finns starka empiriska bevis mot hypotesen att 

humör och känslor inte skulle påverka beteendet systematiskt vid ekonomiska 

situationer.  
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3.9 Utformande av vårt experiment 
Tanken med experimentet är att undersöka huruvida människan är mer villig att 

investera generellt samt mer benägen att ta risk om hon har en bra känsla i kroppen och 

är på bra humör. Psykologer har två olika tolkningar av ”känsla” och ”humör”. En 

känsla definieras som ett specifikt tillstånd vid ett specifikt tillfälle medans humör 

definieras som ett generellt ospecificerat mer långvarigt psykologiskt tillstånd 

(Kirchsteiger et al. 2004). Då vår uppsats inte syftar till att utreda skillnader mellan 

begrepp i allmänhet och dessa två begrepp i synnerhet, så kommer vi att använda oss av 

de båda synonymt. Förhoppning med experimentet är alltså att med hjälp av olika 

manipulationer lyckas skapa en god sinnesstämning3 hos respondenterna i en grupp 

respektive sämre sinnesstämning i den andra för att sedan analysera huruvida 

investerings- och riskvilligheten skiljer sig mellan grupperna.  

3.9.1 Utveckling av experimentet   
Hur experimentet skulle utformas och genomföras diskuterades flitigt och många 

förslag avhandlades. Liknande experiment är relativt ovanliga i dessa sammanhang men 

tillvägagångssättet med laboratoriska experiment har blivit en allt vanligare 

undersökningsmetod inom ekonomiområdet (Friedman, Sunder 1994). Inspiration för 

utformandet av vårt experiment har, som sagt, bland annat hämtats från Kirchsteiger, 

Rigotti och Rustichini som år 2004 gjorde ett liknande experiment samt från Friedman 

och Sunder (1994). Då litteraturen påvisar att varje experiment är unikt beroende på 

undersöknings ändamål har utformandet av vårt experiment baserats i mångt och 

mycket på egna tankar och i mycket nära samråd med en av våra handledare Camilla 

Josephson4. Även vår huvudhandledare Henrik Nehler5 har varit mycket behjälplig vid 

förberedelserna, utformandet, och utförandet.  

 

Genomgående under hela processen har frågetecknen varit många och stora. Främst har 

det handlat om hur vi skall lyckas genomföra ett så verklighetsbaserat experiment som 
                                                
3 Även sinnesstämning och humör kommer att användas parallellt med samma andemening. 
4 Forskarassistent vid Linköpings Universitet som för närvarande forskar inom Neuroekonomi. Neuroekonomisk 
forskning vill lokalisera och förstå orsaken bakom de kognitiva felsteg som begränsar vår förmåga att fatta rationella 
beslut för vår egen vinning. Med hjälp av ny teknologi inom medicinsk bildbehandling genomförs kontrollerade 
experiment i MRI kameran för att synliggöra i vilken mån individers beslutsförmåga inskränks av kognitiva 
dilemman såsom moraliska ståndpunkter samt vilken inverkan olika typer av bias har på individers beslutsprocesser 
som social kontext i.e. framing. 
5 Universitetslektor, Företagsekonomi samt programansvarig för Civilekonomprogrammet vid Linköpings 
Universitet. 
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möjligt där resultatet faktiskt kan bidra till vetenskapen, samt hur vi ska göra för att 

åstadkomma så hög validitet som möjligt. Enligt tidigare syftar experimentet till att 

undersöka huruvida människan är mer villig att investera generellt samt mer benägen att 

ta risk om hon är på bra humör gentemot om hon är på dåligt humör. Till en början var 

tanken att försöka frambringa en viss sinnesstämning för att därefter ställa deltagarna 

inför fiktiva verklighetsbaserade scenarier gällande riskbenägenhet och villighet att 

investera. Då detta inte inkluderar riktiga pengar, samt att vi tror att det kan vara svårt 

att få ihop folk till en sådan undersökning just för att det inte finns någon möjlighet till 

verklig avkastning, förkastades detta alternativ. 

 

Nästa tanke var att likt tidigare alternativ försöka inducera en viss sinnesstämning, för 

att därefter på plats genomföra något slags spel. Exempelvis tärningsspel eller liknande 

med inspiration från nationalekonomiska spelteorier där deltagarna får olika alternativ 

att satsa sina pengar på. Viktigt då att spelet ej är ett nollsummespel där risken finns att 

deltagarna skulle börja fokusera på att vara bättre än den andra. Dock skulle vi med 

hjälp av ett sådant experiment endast kunna få fram hur pass riskvilliga deltagarna är 

och inte hur investeringsvilliga de är. Vidare kan man i alla dessa spel räkna på 

sannolikheter vilket inte imiterar den random walk som existerar på aktiemarknaden.  

   

Då dessa alternativ förkastats funderade vi på att ge deltagarna möjlighet att satsa 

pengar på hur de trodde att vädret skulle bli en tid framöver. Detta för att försöka 

imitera en eventuell investering på börsen då det anses viktigt att deltagarna ska satsa 

pengar på något där utgången är näst intill omöjlig att förutspå liksom på 

aktiemarknaden. Problemet med en sådan undersökning är att det kan vara svårt att få 

studenter att satsa en betydande summa pengar på hur vädret skall bli då detta inte är 

något som intresserar de studenter vi tänkt ha med i vårt experiment.   

 

Slutligen valde vi alltså, som tidigare nämnt, att försöka påverka deltagarnas 

sinnesstämning för att sedan se hur investerings- och riskvilligheten skiljer sig mellan 

grupperna. För att kunna analysera huruvida det skiljer sig mellan grupperna gavs 

respondenterna möjligheten att investera 500 kronor av sina egna pengar på 

aktiemarknaden. Deltagarna fick välja att investera i fem olika aktier med olika risk 

eller att inte investera alls. Anledningen till att vi väljer att utforma vårt experiment så 
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tillvida att respondenterna får investera sina egna pengar på riktiga aktiemarknaden är 

då utfallet av ett sådant experiment berör precis de frågeställningar som ska undersökas. 

Faktumet att det är riktiga pengar som investeras i verkligheten gör att trovärdigheten i 

hela experimentet ökar och möjligheten att dra realistiska slutsatser likaså. En annan 

viktig aspekt vid val av hur experimentet skall utformas var naturligtvis också att det 

måste vara genomförbart rent praktiskt.  

3.9.2 Respondenter 
Efter utformandet av experimentet var nästa stora utmaning att få ihop två grupper på 

respektive cirka 18 studenter som var villiga att satsa 500 kronor av sina egna pengar, 

detta skulle göras diskret och utan att röja experimentets sanna art. Att vi valde en fast 

summa på 500 kronor berodde på det faktum att det var studenter vi valt att utföra 

experimentet på. 500 kronor är tillräckligt mycket för att respondenterna ska fundera 

grundligt på om det är värt att riskera en sådan summa pengar, summan är inte heller för 

stor för att inte kunna avvara under en månads tid. För att inte röja experimentets 

verkliga syfte var vi tvungna att förvränga och undanhålla viss information för 

deltagarna. Detta är något som kan diskuteras men i samråd med våra handledare ansåg 

vi att det var absolut vitalt för att överhuvudtaget kunna dra några realistiska slutsatser 

från undersökningen. Vi var och informerade studenter i årskurs ett och årskurs två på 

civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Anledningen till att vi valde 

studenter från civilekonomprogrammet var bland annat att de torde ha ett visst intresse 

för aktiemarknaden även om många inte blivit introducerade till denna. Ytterligare en 

anledning var att Friedman och Sunder (1994) i sin bok föreslår att göra experiment på 

respondenter med låg alternativkostnad samt en brant utvecklingskurva. Vidare var det 

smidigt för oss att komma i kontakt med involverade lektorer då vi själva studerar på 

programmet. Den informationen som delgavs var att vi var två studenter som skriver 

magisteruppsats om aktiemarknaden generellt och specifikt om portföljoptimering. Vi 

var intresserade av folk som var beredda att investera 500 kronor i en månad på aktier 

för att därefter komma på uppföljningsmöte där eventuell kapitalökning eller 

kapitalminskning återges. Det vi attraherade med, var att under investeringsträffen 

skulle de få möjligheten att lära sig grunderna i aktieinvesteringar, ha en möjlighet att 

tjäna pengar skatte- och courtagefritt samt att alla deltagare skulle få en tialott och vara 

med i utlottningen av 10 biobiljetter. Vi lyckades få ihop 47 respondenter relativt jämt 
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fördelade över årskurserna. De 36 första respondenterna att anmäla intresse delades upp 

i två grupper á 18 personer, en feel good-grupp samt en feel bad-grupp. Resterande 11 

deltagare placerades på en reservlista för att kontaktas vid eventuella avhopp.  

3.9.3 Utformande av frågeformulär och investeringshäfte 
Efter att manipulationerna skett blev respondenterna tilldelade ett investeringshäfte med 

information om de olika bolagen samt två frågeformulär att besvara. För att få ut så 

mycket som möjligt av experimentet var det viktigt att utforma frågeformulären och 

investeringshäftet på ett optimalt sätt. Vid utformandet av våra frågeformulär har vi inte 

använt oss av traditionell litteratur inom ämnet utan istället arbetat fram dessa i samråd 

med Camilla Josephson. Det går att utforma experimentet så tillvida att de bara får välja 

på att investera eller inte och ha med tre investeringsalternativ med olika risk. Risken 

med ett sådant förfarande blir dock att om det inte går att se någon skillnad på de två 

grupperna finns det ingenting att utvärdera och analysera mer än det faktum att det inte 

finns någon skillnad. Utöver ett investeringshäfte hade vi alltså även med två 

frågeformulär vilka deltagarna var tvungna att besvara. 

 

En av den största utmaningen med hela experimentet var att påverka deltagarnas 

sinnesstämning och humör utan att de började misstänka något. Hur detta genomförts 

beskrivs mer i detalj nedan. Ett inslag var dock att respondenterna fick se klipp från två 

filmer, ena gruppen fick se klipp från positivt laddade filmer där den andra gruppen fick 

se klipp från negativt laddade filmer. Vi anammande alltså det som Kirchsteiger, Rigotti 

och Rustichini (2004) benämner som audiovisuella stimuli då denna typ av stimuli ska, 

som tidigare nämnt, ha störst effekt på de medverkande i ett experiment. Hur skulle vi 

då visa filmklipp på en investeringsträff utan att väcka misstänksamhet hos 

respondenterna? I samråd med vår handledare Camilla Josephson kom vi på idén om att 

upplysa respondenterna att SF gått in som sponsor för undersökningen. För att de skulle 

sponsra krävde de att en marknadsundersökning genomfördes under träffen. I och med 

detta kunde vi dels visa klippen utan att skapa misstänksamhet samt ha med ett 

frågeformulär från SF. I detta formulär får vi reda på all nödvändig bakgrund om 

deltagarna samt vissa egenskaper som kan kopplas till riskvillighet, vilka kan användas i 

analysen. Alla dessa frågor har vi då fått svar på, på ett naturligt sätt och utan att någon 

blir tveksam. Hur frågeformulären och investeringshäftet ser ut exakt återfinns i bilagor. 
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Investeringshäftet 
Investeringshäftet utformades på ett enkelt och klart sätt för att skapa så få frågetecken 

som möjligt men samtidigt delge den information vi ansåg nödvändig. Första tanken var 

att bara ha med tre olika aktier som delades in i låg, medel respektive hög risk. Då detta, 

som sagt, skulle ge en begränsad möjlighet att analysera resultat samt att det vid 

inhämtandet av respondenter informerades om att det fanns flera aktier att välja på och 

att de skulle kunna bygga sina egna portföljer så valde vi istället att ta med fem olika 

aktier. Dessa delades in i liknande rankingsystem, där två aktier rankades som låg risk, 

en aktie som medel risk och två aktier som hög risk. Rankingsystemet byggde på de 

olika aktiernas volatilitet vilken vi klart och tydligt definierade och förmedlade som 

risken i aktien. Volatiliteten informerades på årsbasis och månadsbasis för respektive 

aktie. Utöver detta så var ambitionen att ha med så lite information om företagen som 

möjligt för att få deltagarna att grunda sina investeringsbeslut främst på hur pass 

riskfylld aktien var. Deltagarna fick en restriktion gällande investeringarna, nämligen att 

de endast fick investera minst procentuella tjugotal i varje aktieslag och då alltså 

20,40,60 procent och så vidare. Det vill säga, de kunde alltså välja ut fem bolag och 

investera 20 procent i vardera men de kunde lika gärna investera 60 procent i ett bolag 

och sedan investera 40 procent i ett bolag så länge de investerade andelar i tjugotal. 

Investeringshäftet återfinns i Bilaga 1. 

Frågeformulär 1 
Vid utformandet av Frågeformulär 1 var vår tanke att få in frågor gällande behavioral 

finance på ett smidigt sätt. Frågor konstruerades för att kunna diskutera faktorer som 

overconfidence, representativeness och familiarity. Exakt hur dessa frågor är 

formulerade återges i bilagorna där fråga tre till sex alla behandlar de ovan nämnda 

aspekterna. Vidare så togs problematiken kring framing i beaktande och alla frågor 

konstruerades för att vara så öppna och objektiva som möjligt. Detta frågeformulär 

återges i Bilaga 2. 

Frågeformulär 2 
Frågeformulär 2 är det som påstods vara för SFs marknadsundersökning och syftet med 

dessa frågor var att ta reda på diverse bakgrundsinformation om respondenterna som 

kan analyseras och eventuellt bidra till slutsatsen. Bland annat frågades det om 

respondenternas disponibla inkomst, främst för att kunna diskutera huruvida disponibel 

inkomst är en påverkande variabel till respondenternas risk- och investeringsvillighet. 
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Frågorna fanns även med för att frågeformuläret från SF skulle se professionellt och 

trovärdigt ut. Det inkluderades även frågor gällande hur filmklippen påverkade 

deltagarna samt hur deras humör var vid tillfället för att utreda om vi lyckats framkalla 

de känslor vi ämnade frambringa. Detta formulär återfinns i Bilaga 3 och arbetades fram 

i mycket nära samråd med forskarassistent Camilla Josephson. Gemensamt för båda 

formulären är att de enbart testats på handledare, anledningen till att vi valde att testa 

frågeformulären enbart på våra handledare var för att inte röja experimentets sanna syfte 

till utomstående. 

3.9.4 Genomförande 
För att öka trovärdigheten hos oss, skapa en trygg stämning under investeringsträffen 

samt uppnå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt i experimentet så var allt 

minutiöst planerat. Förberedelserna var omfattande och all den administrativa biten med 

att ordna rekvisita och kontrollera att all utrustning fungerade felfritt gjordes noggrant. 

Hela genomförandet repeterades ett flertal gånger och exakta manus skrevs ned för att 

säkerställa att de båda grupperna fick exakt samma information. Självklart uppkom 

olika frågor och den mänskliga faktorn gjorde att de båda träffarna inte var helt 

identiska. I Bilaga 4 visas den PowerPoint presentation vi använt oss av där allting som 

gicks igenom återfinns. 

3.9.5 Experimentet i detalj 
Deltagarna delades upp i två grupper om 18 personer där experimentet genomfördes i 

två olika rum, ett för respektive grupp. Den första gruppen manipulerades med 

intentionen att skapa en positiv sinnesstämning och ett bra humör, och tvärtom med den 

andra gruppen där målet var att skapa en känsla av obehag och dåligt humör. Grupperna 

benämns feel good respektive feel bad. 

feel good  
Vid detta tillfälle var vi som höll i experimentet extra trevliga, bjöd på kaffe samt 

hembakat fikabröd och det rum som användes vid genomförandet var ljust med många 

fönster, allt för att försöka skapa en positiv stämning. Denna träff genomfördes på en 

fredag eftermiddag vilket ytterligare bör ha påverkat respondenternas humör till det 

positiva. Inledningsvis höll en av oss en introduktion där det informeras om dagens 

agenda och hur allt skulle komma att gå till rent praktiskt. Vid denna tidpunkt 

informerades även respondenterna om SFs involverande och varför de skulle få se 
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filmklippen. Det var mycket viktigt att deltagarna inte började bli misstänksamma till 

varför de skulle få se dessa klipp, då det skulle kunna äventyra hela experimentet. 

Därefter hölls en kort introduktionsföreläsning gällande aktieinvesteringar, vilka 

nyckeltal som är viktiga och hur risk mäts. Efter aktieinformationen fick deltagarna titta 

på feel good-klipp från två välkända feel good-filmer på respektive cirka två minuter. 

Klippen vi valde att visa var från filmerna Pretty Woman och Stockholm Boogie och 

innehöll enbart scener med positiv stämning och feel good-musik. Visste deltagarna 

vilken en av filmerna var, vilket förhoppningsvis alla visste så fick de vara med i 

utlottningen av fem biobiljetter. Filmklippet samt gissningsleken hade också som syfte 

att få deltagarna på gott humör och en känsla av ”vad bra jag är, den här filmen vet jag 

vilken den är”, samt en känsla av att vinna något.  

 

Efter filmvisningen var de tvungna att vara helt tysta medan vi gick runt och delade ut 

investeringsmaterialet. Deltagarna fick 15 min på sig att bestämma hur de vill investera 

sina pengar eller för den skull inte investera sina pengar. När de var klara med detta 

räckte de upp handen och blev därefter tilldelade de två frågeformulären. 

 

Deltagarna fick inte någon gång under utförandet reda på vad det är vi skriver om eller 

vad det är vi vill undersöka. Det enda vi informerade om var att vi skriver uppsats om 

aktiemarknaden och att de kommer att få genomföra en uppgift som är helt individuell 

där det inte finns något rätt eller fel. Vidare så kallade vi det alltså inför deltagarna för 

en undersökning och inte experiment. Respondenternas pengar var investerade i exakt 

en månad, efter månaden löpt ut hölls det ett uppföljningsmöte där återbetalning skett. 

feel bad 
Vi detta tillfälle bjöds det inte på något kaffe eller fikabröd, vi var ganska neutrala, det 

vill säga inte onormalt trevliga men inte heller otrevliga. Utförandet skedde i ett lite 

mörkare rum utan fönster och tillfället var på en måndag eftermiddag. Till skillnad från 

den andra gruppen fick denna grupp se två klipp från två mycket obehagliga och 

hemska filmer. Filmerna vi valde att visa klipp från var Schindlers List och Lilja 4-ever, 

även dessa på cirka två minuter vardera. Här hade det ingen betydelse huruvida 

respondenterna visste vilka filmer klippen var ifrån, då de oavsett var med i utlottningen 

av biobiljetterna, detta var dock inget vi förtäljde till respondenterna. 
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Allt det ovan nämnda gjordes för att skapa en känsla av olustighet och dåligt humör. 

Därefter fick respondenterna ta del av exakt samma material som feel good-gruppen för 

att sedan besvara frågeformulären. Befarandet samt informationen de fick vid de två 

tillfällen var alltså den exakt samma.  

3.10 Metodkritik 
3.10.1 Validitet, Reliabilitet och Isomorfi  

En kvantitativ undersökning, oavsett vad den ämnar generera för empiri, bör uppfylla 

två centrala krav (Jacobsen, 2002); 

 

• Empirin måste vara giltig och relevant (valid) 

• Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel) 

 

Validitet förklarar alltså huruvida resultatet från en undersökning är det rätta resultatet 

eller om detta påverkats av andra faktorer. Det finns två typer av validitet, empirisk och 

teoretisk validitet. Den empiriska validiteten har som utgångspunkt att jämföra de 

framtagna resultaten med andra mätresultat för att sedan bedöma validiteten på detta 

sätt. Den teoretiska validiteten handlar sedermera om att mäta validiteten utifrån en viss 

teori. (Befring, 1994) För att uppnå en högre validitet både empirisk och teoretisk när 

det gäller den statistiska undersökningen utgick vi från ett antal teorier vilka handlar om 

huruvida anomalin existerar eller inte. Då vår statistiska undersökning är relativt enkelt 

utformad kommer vi, i analysen, jämföra resultaten vi fått fram med andra 

undersökningar gjorda på just anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna”. Vårt 

experiment har även detta utgått från existerande teorier om behavioral finance samt 

teorier om ekonomiska experiment. För att öka den teoretiska validiteten har vi studerat 

många olika artiklar, tidsskrifter och böcker av diverse författare för att få en helhetsbild 

om vad behavioral finance är och hur det kan tillämpas i verkligheten. För att öka den 

teoretiska validiteten ytterligare har vi även utformat vårt experiment i nära samråd med 

Camilla Josephson. Då vi, veterligen, är de första på Linköpings Universitet som 

tillämpar experimentteori i en magisteruppsats med finansiell inriktning och att det finns 

ett begränsat antal experiment utformade så som vi ämnar göra vårt experiment kan den 
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empiriska validiteten diskuteras. Detta eftersom det begränsar möjligheten att jämföra 

de resultat vi får fram med andra studier inom ämnet. 

 

Reliabiliteten är sedan ett mått på om undersökningen går att lita på. I en studie av 

kvantitativt slag ska undersökningen ej innehålla uppenbara och slagkraftiga mätfel, att 

minimera mätfel ökar reliabiliteten och ger en mer precis undersökning (Jacobsen, 

2002; Befring, 1994). För att öka reliabiliteten i denna studie, främst i själva 

undersökningen om anomalin existerar, har vi tagit hjälp av Inger Asp samt att vi 

genomfört undersökningen från grunden två gånger för att se om resultatet blir 

desamma, denna procedur kallas ofta test-retest-metoden (Befring, 1994). 

 

Det sista steget för att bedöma om en undersökning är användbar är att mäta graden av 

isomorfi. Isomorfi mäter huruvida en undersökning ger en sann och trovärdig bild av 

verkligheten, begreppet används ofta när forskaren försöker återskapa verkligheten med 

hjälp av olika metoder vilket i vårt fall blir vårt experiment (Befring, 1994). Då vårt 

experiments största utmaning var att skapa ett humör hos de medverkande som speglar 

verkligheten var vårt största problem med denna del av studien att skapa en hög grad av 

isomorfi. Just vid experiment och mätning av psykiska egenskaper är det viktigt att 

belysa två aspekter inom isomorfi vilka direkt kan härledas till validitet och reliabilitet. 

Den första, grundläggande, aspekten grundas i frågan om huruvida det beteende som 

mäts utgör indikatorer på den verklighet vi vill mäta eller om det mäter något helt annat. 

Inom isomorfi utgör denna fråga det primära problemet för mätning inom beteende och 

samhällsvetenskaperna, alltså vårt experiment, vilket kallas validitetsproblemet. För att 

minimera validitetsproblemet i vårt experiment har vi alltså tagit hjälp av Camilla 

Josephson. Den andra aspekten behandlar de psykiska beteendeindikatorer som mäts i 

en undersökning. Dessa indikatorer är ofta väldigt tvetydiga då de påverkas av många 

underliggande faktorer utöver de vi är intresserade av. Denna aspekt är grunden i det 

problem som kallas; frågan om mätfel eller reliabilitet. För att minska detta problem har 

vi försökt skapa ett scenario som ska spegla verkligheten så långt som möjligt, för att 

inte misstankar ska väckas hos respondenterna har de påverkande faktorerna varit 

många, små och subtila.  
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3.10.2 Kritik och risker med experimentet 
Det förfarande vi valt kan anses riskabelt ur många hänseenden. Till en början trodde vi 

att det skulle bli svårt att få ihop studenter som var villiga att ställa upp på att investera 

500 kronor av sina egna pengar. Vi lyckades dock få oväntat många namn på 

intresselistan. Redan här började en av de kritiska aspekterna med experimentet. En risk 

var att alla de som var villiga att ställa upp kanske redan var mer riskvilliga än de som 

inte ville vara med. Risken blir då att oavsett vilket humör vi lyckats frambringa vid 

träffen så väljer alla att investera då de redan innan de kommit dit, bestämt sig för att 

investera sina pengar. Detta var en risk vi är och var väl medvetna om men en farhåga 

som inte gick att undkomma på något sätt då det inte går att tvinga folk att medverka. 

Vidare, trots att vi lyckats få ihop folk som var intresserade av att vara med så var 

sannolikheten att alla faktiskt skulle närvara på träffen näst intill obefintlig. Detta 

faktum skulle kunna innebära att antalet deltagare blir väldigt lågt vilket i sin tur skulle 

kunna påverka trovärdigheten och reliabiliteten i vår undersökning, då det är svårt att 

dra några realistiska slutsatser ur ett litet urval. Tyvärr så besannades våra farhågor, då 

en del som indikerat att de skulle närvara på träffen valde att inte komma och än värre, 

ej informera oss om det. Detta innebär att experimentet skulle kunna bli en aning 

missvisande. 

 

Det finns väldigt många händelser och intryck som kan påverka hur en människa mår 

och oftast är det något som ingen kan förutspå eller påverka. Med detta sagt så 

innefattar vårt experiment väldigt många biases som är omöjliga att dels ha kännedom 

om och dels påverka i förväg, även detta är något vi är väl införstådda i. Vi kunde 

endast göra det som stod i vår makt för att försöka påverka deras humör vilket leder oss 

in på nästa betydande osäkerhet. Har vi med hjälp av våra manipulationer lyckats 

frambringa den sinnesstämning vi var ute efter?  Vidare är faktumet att experimentet 

genomförts på människor en aspekt som skulle kunna påverka validiteten i 

experimentet. Detta för att alla människor är olika och agerar oförutsägbart, det går 

alltså inte på något sätt att bestämma eller kontrollera hur de skall agera. 

 

Det fanns givetvis en risk att vårt verkliga syfte med experimentet avslöjats eller att 

deltagarna skulle bli misstänksamma. För att undvika detta så hölls det hela så hemligt 

som möjligt för utomstående samt att vi under träffen framstod väldigt säkra och trygga. 
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Avslutningsvis så kan man inte, likt alla undersökningar, veta hur utgången kommer att 

bli innan man fått in empirin och det finns således en risk att vi inte lyckas hitta någon 

tydlig skillnad mellan de olika grupperna.   

 

Som vi beskrivit ovan är problematiken omfattande och osäkerheten stor men detta är 

ett faktum vi är väl medvetna om. Det är ett vågat tillvägagångssätt, men den metoden 

vi anser passar bäst för att undersöka vårt valda ämne.  

3.10.3 Kritik mot statistiska undersökningen 
Som tidigare nämnt har vi valt att applicera en enkel statistisk undersökning i denna 

studie. Anledningen till att vi inte valt att göra en mer avancerad undersökning bygger 

på det faktum att vår studie inte har som huvudfokus att utreda om anomalin existerar 

eller existerat på den svenska marknaden utan fokus ligger på psykologin på 

aktiemarknaden.  

 

Vi har tagit del av data från AFGX mellan åren 1980 – 2010 för att ta reda på om det 

finns några belägg för att anomalin har existerat eller existerar på den svenska 

aktiemarknaden. Anledningen till att vi inte går längre tillbaka i tiden är på grund av att 

vi finner det mer intressant att begrunda problematiken ur ett närhistoriskt perspektiv då 

vi anser detta mer relevant för oss. Det kan då diskuteras att vi har relativt få 

observationer i vår statistiska undersökning mellan åren 1980 – 2010. Detsamma gäller 

sedermera för de statistiska undersökningar vi gjort för respektive decennium inom 

intervallet.  

 

Vidare är vi medvetna om att regressionsanalys kan utföras på ett mer utförligt sätt och 

då inkludera eller exkludera variabler som anses påverka den undersökta perioden. 

Detta är ett mycket omfattande och tidskrävande arbete vilket vi inte valt att göra, dels 

för att tidsaspekten begränsat oss samt att det inte ligger i linje med vår ambition, då 

fokus i studien enligt tidigare är annorlunda riktad. Vad som skulle kunna påverka det 

som skall prövas är olika beroende på vad det är som ska undersökas. I vårt fall är det 

teoretiskt sätt alla de variabler som skulle kunna påverka kurserna under den period vi 

undersöker. Exempel på dessa är förändringar i makroekonomiska variabler så som 

räntor och inflation samt händelser på de ekonomiska marknaderna så som finanskriser 
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och finansbubblor (Inger Asp, 2011). Trots detta anser vi att våra statistiska 

undersökningar ger oss en fingervisning om hur de olika perioderna skiljer sig åt, vi har 

även tidigare studier gjorda inom ämnet till hjälp för att analysera om huruvida 

anomalin existerat eller existerar. 

3.10.4 Källkritik 
När det gäller källgranskning, skriver Holme och Solvang (1997) att denna kan delas 

upp i fyra faser; observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Källgranskning kan 

göras både på den empiri som genererats samt på den litteratur som använts. Nedan 

följer en förklaring för respektive begrepp och hur vi har behandlat dessa begrepp. 

 

För att kunna använda oss av vår statistiska undersökning, i och med att den är så pass 

simpel, har vi valt att observera och ta del av ett antal statistiska undersökningar inom 

ämnet så som Frennberg & Hansson (1995) och även SEB (2008). Då vi gjort detta har 

vi möjligheten att jämföra de resultat vi genererat med de resultat andra författare 

lyckats frambringa vilket gör det möjligt för oss att göra en mer grundlig analys. Även 

de källor som använts i resterande delar av studien har studerats objektivt och för att 

inte enbart få en sida av problematiken har flera olika studier och teorier studerats för att 

få en bred helhetsbild.  

 

Vid beaktandet av ursprung är det viktigt att evaluera varifrån den källa man använt sig 

av kommer ifrån. Vi har i största mån försökt komma över ursprungskällan i de fall vi 

tagit del av äldre studier inom ämnena säsongsanomalier och behavioral finance. När 

detta inte varit möjligt har vi istället gått igenom ett flertal källor där studien varit 

publicerad. Vidare är i stort sätt alla de studier som använts publicerade i välkända 

vetenskapliga skrifter samt att de varit peer reviewed. Peer reviewed innebär att artikeln 

innan den publicerats i en vetenskaplig skrift har granskats av två eller flera oberoende 

experter. När det sedan gäller de siffror vi hämtat från Affärsvärldens generalindex 

anser vi källan är så pass tillförlitlig att vi helt enkelt accepterar de inhämtade resultaten. 

 

Tolkning innebär sedermera att källan som betraktas ska tolkas rätt. För att säkerställa 

att vi inte tolkar de källor vi tagit del av fel har vi individuellt gått igenom 
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informationen för att sedan se över informationen tillsammans och på sätt säkerställa att 

det inte skett någon misstolkning. 

 

Slutligen ska användaren avgöra om den information man erhållit är användbar . Vi har 

enbart använt oss av källor vi finner tillförlitliga och enbart tagit del av Affärsvärldens 

hemsida när det gäller data till vår statistiska undersökning. 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi initialt gå igenom de primärdata som generats från 

experimentet där det till en början redovisas resultat varje fråga för sig för att sedan gå 

igenom tre olika samband vilka har betydelse för vår analys. Därefter kommer 

resultatet av den statistiska undersökningen att redovisas  

4.1 Experiment 
I denna del kommer resultatet av experimentet att beskrivas och den första delen 

redogör för hur respondenterna besvarat de två frågeformulären samt hur de valt att 

investera sina pengar. I detta kapitel kommer inte dras några slutsatser utan här 

presenteras enbart utfallet av varje fråga.  

4.1.1 Frågeformulär 1 (feel good) 
Indelningen av deltagarna till de två olika grupperna var randomiserat och till denna 

grupp var 18 stycken anmälda, dock valde tyvärr en person att inte närvara. Uppdelning 

mellan könen var relativt jämn med 8 kvinnor och 9 män och av de 17 deltagande var 

det 16 respondenter som valde att investera sina pengar.  

 

På frågan om huruvida deltagarna har tidigare erfarenhet av att handla med aktier blev 

utfallet ett medelvärde på 2,125 på en femgradig skala. Två respondenter ansåg att de 

näst intill handlade dagligen, det vill säga en fyra på skalan, och fem av respondenterna 

hade ingen vana alls, en etta på skalan. Svaren på denna fråga i kombination med nästa 

fråga har som syfte att ge oss ett underlag för att kunna diskutera fenomenet 

overconfidence. Den senare frågan löd; ”Hur bra kunskap anser du att du har om 

aktiemarknaden?” Även här var det en femgradig skala där medelvärdet var 2,25 varav 

en respondent ansåg sig inneha så mycket kunskap som man kan om aktiemarknaden.  

 

Nästa två frågor hade som syfte att skapa fundament främst för att kunna resonera kring 

problematiken gällande representativeness och familiarity. Frågan ”Hur många av de 
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bolag du valt att investera i känner du igen sedan tidigare?” genererade relativt 

intetsägande resultat såvida man inte ställer antalet igenkända bolag i förhållande till hur 

många bolag de valt att investera i. Medelvärdet för hur många av de bolag de valt att 

investera i som de känner igen var 68 procent. I genomsnitt kände de alltså till 2 av 3 

bolag. Under frågan ”Av vilken anledning valde du att investera som du gjorde?” hade 

respondenterna möjligheten att välja flera av följande alternativ; Närhistorik, Intuition, 

Förkärlek till bolaget, Hög risk och Låg risk. Majoriteten av respondenterna valde två 

eller flera alternativ och de vanligaste kombinationerna var närhistorik och intuition 

samt intuition och hög risk. Det var även dessa tre alternativ som var mest frekvent 

valda där närhistorik valdes av 59 procent av deltagarna och de två resterande, intuition 

samt hög risk, av 41 procent av deltagarna. 

4.1.2 Frågeformulär 2 (feel good) 
Detta frågeformulär var det som påstods göras på SFs begäran. Syftet med detta var att 

ta reda på allmän bakgrundsfakta om respondenterna för att eventuellt kunna sätta dessa 

egenskaper i relation till riskvilligheten.  

 

För att på ett smidigt sätt ta reda på deltagarnas disponibla inkomst så frågades det om 

respondenterna arbetar vid sidan av studierna. Hela 69 procent av deltagarna hade inget 

extraarbete och av de som arbetade extra var antalet timmar/vecka relativt spridd mellan 

1-20 timmar/vecka. Den respondent som valde att inte investera hade inget jobb vid 

sidan av studierna. 

 

Avslutningsvis ställdes frågor, dels för att ta reda på om vi lyckats framkalla de känslor 

vi ville med hjälp av filmklippen samt om vi under hela sammanträdet lyckats skapa det 

humör som efterstävades. På första frågan svarade hela 15 av 17 personer att filmerna 

frambringade en känsla av gladhet, en person blev upprymd och en person visade sig 

vara opåverkad. Vid den sista frågan fick deltagarna ranka sitt humör på en femgradig 

skala. Medelhumöret bland deltagarna i feel good-gruppen var 3,95.  

 

För att utreda hur riskfyllda respondenterna var delade vi in aktierna i ett rankingsystem 

där de rankades efter volatiliteten. Detta eftersom vi vid träffen tydligt förklarade att 

risken i aktien mäts med hjälp av volatiliteten samt att volatiliteten är det som generellt 
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sett sägs vara risken i en aktie. Rankingsystemet bestod av en femgradig skala där den 

aktie med högst volatilitet fick nummer fem och den med lägst volatilitet fick nummer 

ett. Därefter multiplicerades respondentens andel i varje aktie med den aktiens värde på 

rankingskalan. Nedan följer ett exempel på hur uträkningen kan ske;  

 

En person valde att investera 40 procent av sitt kapital i den aktie med högst volatilitet, 

40 procent i den aktie med lägst volatilitet och 20 procent i den aktie med nästhögst 

volatilitet. Uträkningen ser då ut som följer:  

 

 
Personens riskvillighet är alltså i detta fall 3,2. 

 

I feel good-gruppen var genomsnittsriskvilligheten bland de som valde att investera 

3,45 enligt rankingsystemet. Vid inkluderande av de som inte valde att investera som då 

tilldelas en nolla på riskvilligheten, då de valde att inte riskera någonting, var 

genomsnittriskvilligheten 3,25. 

4.1.3 Frågeformulär 1 (feel bad) 
Fem av de 18 anmälda personerna vid feel bad tillfället valde tyvärr att inte närvara vid 

träffen utan att meddela det till oss vilket gjorde det omöjligt att försöka få dit reserver. 

Detta var ingenting vi kunde göra något åt utan konstaterar nu bara att detta skulle 

kunna påverka experimentets utfall. 

 

Respondenterna var följaktligen 13 till antalet och även här jämt fördelade på sex 

kvinnor och sju män. Till skillnad från feel good-gruppen var det i denna grupp tre 

deltagare som valde att inte investera alls varav en kvinna och två män. Anledningarna 

var relativt gemena och de yrkade på likviditetsbrist just denna månad.  

 

I denna grupp var vanan av att handla med aktier något lägre och deltagarna hade ett 

snitt på 1,8 i vana på den femgradiga skalan, där fem var ”handlar dagligen” och ett 

var ”handlar inte alls”. Dock ansåg feel bad-gruppen att de hade marginellt bättre 

kunskap om aktiemarknaden och genomsnittet på denna fråga var 2,3 i förhållande till 

feel good-gruppens 2,25. 
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De två avslutande frågorna handlade om varför de valde att investera i just de aktier de 

valde samt om de kände till bolagen som de investerade i. Vid den senare 

frågeställningen så var snittet på igenkända bolag av de valda 74 procent. Det vill säga 

att i snitt så kände respondenterna till cirka tre fjärdedelar av de bolagen de valde att 

investera i, vilket är högre än i feel good-gruppen. Frågan som ifrågasätter av vilken 

anledning de investerade i de bolag de valde så är svaren väldigt lika feel good-gruppen. 

Majoriteten valde två eller flera alternativ och den vanligaste kombinationen var 

närhistorik och hög risk. Vidare var det ingen som valde förkärlek till bolaget som 

anledning trots att denna grupp kände igen tre fjärdedelar av bolagen de valt att 

investera i. 

4.1.4 Frågeformulär 2 (feel bad)   
Av de respondenter som inte valde att investera i några aktier så var det ingen som 

arbetade extra vid sidan av studierna. Till skillnad från feel good-gruppen så var det i 

denna grupp hela 80 procent av de som valde att investera som arbetar extra vid sidan 

om studierna där motsvarande siffra i andra gruppen var 31 procent. Av de som 

arbetade extra i denna grupp så arbetade majoriteten 1-5 timmar/vecka. Dessa resultat 

tyder på att feel bad-gruppen generellt har lite högre disponibel inkomst, vilket skulle 

kunna påverka deras investeringsvilja och riskvillighet positivt, hur detta samband ter 

sig kommer att redovisas senare i detta kapitel.    

 

Intentionen med filmklippen för denna grupp var att skapa en känsla av obehag och 

dålig till mods med förhoppningen att detta också skulle påverka humöret generellt. 

Något häpnadsväckande påstod två av respondenterna att de var opåverkade efter att ha 

sett mycket obehagliga klipp från filmerna Schindler´s list och Lilja 4-ever. Utöver de 

så valde 61 procent alternativet, dålig till mods och 23 procent kände obehagskänslor 

efter att ha sett klippen. Det vi gjorde för att påverka humöret hos respondenterna fick 

inte riktigt den genomslagskraft vi hade hoppats på men ändock var 

genomsnittshumöret i feel bad-gruppen något lägre än i feel good-gruppen. 

Genomsnittshumöret i denna grupp var 3,61 i jämförelse med 3,94 i den första gruppen. 

I denna grupp var den genomsnittliga riskvilligheten enligt rankingsystemet 3,36, vilket 

är lägre än i feel good-gruppen där motsvarande siffra var 3,45 när de respondenter som 
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valde att inte investera blivit exkluderade. Vid inkluderande av de som inte valde att 

investera var genomsnittriskvilligheten 2,58 jämfört med 3,25 i feel good-gruppen. 

4.1.5 Genererade samband 
För att ytterligare kunna analysera och begrunda problematiken huruvida humör och 

behavioral finance påverkar människans investeringsbeslut har vi valt att belysa några 

av de samband som genererats från experimentet. Respondenterna fick svara på 

frågorna om vilket humör de ansåg sig befinna sig i vid experimenttillfället, om och hur 

mycket de arbetar vid sidan av studierna samt vilken vana de hade att handla med aktier. 

Detta tillsammans med det faktum att vi vet hur respektive respondent valde att 

investera eller alternativt inte investera har gjort att vi kunnat visa samband mellan 

humör och riskvillighet, arbete och riskvillighet samt vana och riskvillighet.   

Humör mot risk 
Vi kommer här att inleda med att diskutera sambandet mellan humör och risk, figur 1 

nedan visar detta förhållande för de båda grupperna. 

 

 
Figur 1 

Trendlinjerna ovan är framtagna med hjälp av de svar vi fått från respektive grupp. 

Linjerna visar alltså trenden för respektive grupp där utfallet för varje individ kan skilja 

sig från linjerna ovan, det sammanvägda resultatet är det som diagrammet visar. Detta 

diagram visar inte heller hur många av respondenterna som befinner sig i den vänstra 

respektive högra delen av trendlinjerna. Respondenterna vägs dock samman och skapar 

trendlinjerna ovan för respektive grupp vilket är det vi kommer att utgå från senare i vår 
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analys. Det som kan urskiljas ur diagrammet är att feel good-gruppen generellt sett är på 

ett bättre humör än feel bad-gruppen. Vidare visar trendlinjen att ett bättre humör i feel 

good-gruppen genererar en högre riskvillighet i motsats till den alternativa gruppen där 

trendlinjen visar att ett bättre humör ger en lägre riskvillighet. Det som kan urskiljas ur 

diagrammet ovan är att det finns en skillnad mellan de två grupperna, huruvida 

sinnestämningen påverkar riskvilligheten lämnar vi att begrunda senare i analysen. 

 

När det gäller humör, för de som valt att investera sina pengar, har respondenterna i feel 

good-gruppen ett, som tidigare nämnt, genomsnittligt värde på 4. När det gäller det 

genomsnittliga risktagandet för denna grupp blev utfallet 3,45 där både risktagandet och 

humöret mäts på en femgradig skala. Ser vi sedan till feel bad-gruppen var det 

genomsnittliga humöret alltså 3,6. Risktagandet för denna grupp, för de respondenter 

som valt att investera sina pengar, var även detta lägre än i feel good-gruppen, dock 

väldigt marginellt, utfallet av risktagandet i denna grupp blev 3,36. Värt att nämna är att 

det var tre personer som valde att inte investera sina pengar i denna grupp kontra en 

person i feel good-gruppen. Tas dessa respondenter med i beräkningarna blir 

skillnaderna mer distinkta. Nedan visar figur 4 hur utfallet ser ut när dessa är 

inkluderade. 

 

 
Figur 4 
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Det som kan utläsas ur ovanstående diagram är att feel bad trendlinjen fortfarande har 

en negativ lutning, denna lutning är dock mer negativ än tidigare. Skillnaden mellan 

figur 4 och figur 3 är alltså att trendlinjen har en brantare, negativ lutning. Detta 

eftersom att trendlinjen är beräknad på ett större antal respondenter där svaren hos dessa 

inte går i linje med tidigare respondenter. Det går även att utläsa att trendlinjen i detta 

diagram skär y-axeln då risktagandet för de personer som valt att inte investera har en 

riskvillighet på 0, detta gäller sedermera även för feel good-gruppen då det i denna 

grupp var en respondent som valde att inte investera sina pengar. På samma sätt som för 

feel bad-gruppen har feel good-gruppens trendlinje fått en annorlunda lutning, i detta 

fall har den extra respondenten gett till effekt att linjen fått brantare, mer positiv lutning. 

Utfallen av de totala genomsnitten när det gäller humör och risk har även de förändrats 

när individerna som valde att inte investera sina pengar inkluderas. För feel good-

gruppen gäller att genomsnittet för humöret minskat från tidigare 4,0 till 3,94, även 

riskvilligheten har fått ett lägre genomsnitt (3,25 från tidigare 3,45) vilket i sig inte är så 

märkligt i och med att den extra respondenten som inkluderats i detta utfall hade, som 

tidigare nämnt, en riskvillighet på 0. För feel bad-gruppen har utfallet förändrats så 

tillvida att humöret ökat marginellt från 3,6 till 3,62 och riskvilligheten minskat från 

tidigare 3,36 till 2,58. 

 

Istället för att ha en skillnad mellan feel good-gruppen och feel bad-gruppen på 0,4 när 

det gäller humöret och 0,09 när det gäller riskvilligheten har vi nu istället en skillnad på 

0,33 respektive 0,66. 

Arbete mot risk 
För att kunna utreda huruvida övriga variabler kan ha en inverkan på hur 

respondenterna valt att investera sina pengar kommer vi nedan gå igenom ytterligare 

samband som genererats från undersökningen. Till att börja med kommer vi att 

illustrera vilken effekt det har på riskvilligheten om respondenterna arbetar extra. I 

frågeformuläret från SF fick personerna svara på frågan om de arbetar extra vid sidan av 

skolan och i så fall hur mycket där svarsalternativ 1 var 1 – 5 timmar, 2 var 6 – 10 

timmar osv. Då relationen mellan svarsalternativen och innebörden av svaren är 

densamma kan vi alltså använda oss av det respondenterna svarade för att utröna ett 

samband mellan extraarbete och riskvillighet. 
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Figur 5 

Figur 5 ovan visar på vilken effekt ett arbete utöver studierna har på riskvilligheten för 

respektive grupp. Det som kan utläsas är att för feel good-gruppen gäller att fler 

arbetstimmar per vecka ger en lägre riskvillighet och det motsatta för feel bad-gruppen 

där de personer som valt att inte investera sina pengar är exkluderade. Hur svaren bör 

tolkas och vad de torde indikera på ämnar vi även detta att belysa senare i vår analys.  

 

För att kunna analysera detta samband ytterligare kommer vi, precis som vid sambandet 

”humör mot risk”, visa hur detta samband ter sig när vi inkluderar de personer som valt 

att inte investera sitt kapital. Utfallet av detta kan utläsas i nedanstående figur 8. 
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Figur 8 

Precis som i tidigare diagram (humör mot risk) så går trendlinjerna hela vägen ned mot 

0 i riskvillighet i och med att det var personer i båda grupperna som valde att inte 

investera sina pengar. Detta gör att båda trendlinjerna får en annorlunda lutning mot det 

tidigare diagrammet där personerna som valt att inte investera exkluderats. I feel bad-

gruppen var det 62 procent som svara att de arbetar vid sidan av studierna där endast 29 

procent av respondenterna i feel good-gruppen svarade ja på samma fråga. Frågan på 

om respondenterna arbetar extra och i så fall hur mycket ska sedan ställas i relation till 

riskvilligheten för respektive grupp. I feel bad-gruppen var som sagt riskvilligheten 2,58 

och i feel good-gruppen 3,25, precis som tidigare är alla de ovanstående frågorna 

baserade på en femgradig skala. I feel good-gruppen arbetar alltså färre respondenter 

vid sidan av studierna och den genomsnittliga respondenten arbetar även färre timmar 

än den i feel bad-gruppen, vilket kan te sig ganska självklart i och med förutsättningen 

att det är färre som arbetar, men denna grupp har ändock en högre riskvillighet vilket är 

mycket intressant för vår senare analys. 

Vana mot risk	  
Ett ytterligare samband vi vill belysa är relationen mellan den vana respektive 

respondent har i att handla med aktier kontra den risk de valt att investera sitt kapital 

till. Till en början visas hur riskvilligheten ser ut i förhållande till den vana personerna i 

vardera grupp har i att handla med aktier där de respondenter som valt att inte investera 

sina pengar är exkluderade. 
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Figur 9 

De linjer som är utritade i ovanstående figur 9 visar trenden i respektive grupp där feel 

good-gruppen har en negativ trendlinje och feel bad-gruppen har en positiv sådan. 

Alltså, ju mer vana en respondent har i feel good-gruppen ju lägre risk är denna villig att 

ta, krasst talat. Det motsatta gäller sedan för feel bad-gruppen där vanan i att handla 

med aktier har en positiv korrelation med en högre riskvillighet. Riskvilligheten för 

respektive grupp är, som tidigare nämnts, 3,45 för feel good-gruppen kontra 3,36 för 

feel bad-gruppen. Det intressanta att utläsa ur ovanstående samband är dock att vanan 

för att handla med aktier är högre för feel good-gruppen (2,125) än för feel bad-gruppen 

(1,8). 

 

Diagrammet nedan visar hur sambandet ser ut när alla respondenter är inkluderade i 

beräkningarna. I och med att de som inte valt att investera ges en riskvillighet på 0, då 

de faktiskt valt att inte ta någon risk alls och gå hem med sitt kapital, kommer utfallet, 

precis som tidigare, när det gäller riskvilligheten skilja sig markant från tidigare 

diagram inom detta samband.  
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Figur 12 

Figur 12 visar hur trendlinjerna fortfarande har en negativ respektive positiv lutning, 

precis som tidigare då de respondenter som inte valt att investera var exkluderade, dock 

är lutningen i båda fallen flackare. Den genomsnittliga vanan i att handla med aktier är 

nu istället 2,18 mot tidigare 2,125 för feel good-gruppen respektive 1,77 mot tidigare 

1,8.  

 

Vi kommer i analysen gå igenom de olika sambanden för att se vad som kan ha 

påverkat respondenternas investerings- och riskvillighet. 

4.2 Statistiskt test 
4.2.1 Sommarperiod mot resterande perioder 

Till att börja med kommer vi gå igenom de empiriska resultat som genererats från vår 

regressionsanalys för hela AFGX under olika perioder. Initialt visas hur 

regressionsanalysen sett ut för hela perioden, 1980 – 2010, därefter bryts perioden ned i 

mindre delperioder för att kunna se eventuella skillnader över tiden. Det primära som 

kommer att belysas i denna del kommer, för X variabeln, att vara Prob. (p-värde) vilket 

visar om det existerar en signifikant skillnad i avkastning mellan vår period och 

resterande perioder under året. Det vi testar i vår regressionsanalys är alltså huruvida 

avkastningen för vår sommarperiod skiljer sig mot avkastningen under resterande delar 

av året. Nollhypotesen (H0) har formulerats som; sommarperioden skiljer sig inte, när 
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det gäller avkastning, mot resterande delar under året. Den alternativa hypotesen (H1) 

har istället formulerats som; sommarperioden skiljer sig när det kommer till avkastning 

mot resterande perioder. Vi testar alltså om H0 accepteras eller om denna kan förkastas 

till förmån för H1. Det är viktigt att poängtera att detta är en enkel analys av fenomenet 

där många faktorer som skulle kunna påverka resultat inte tagits med i beräkningarna, 

regressionsanalysen tar endast hänsyn till den faktiska förändringen i index. 

 

I tabell 3 nedan kan resultatet av regressionsanalysen för hela perioden utläsas. 

 
AFGX Perioden 1980 - 2010     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.025833 0.007615 3.392564 0.0008 
X 0.004028 0.018652 0.215966 0.8293 

 Tabell 3 
För perioden 1980 – 2010 kan det utläsas ett p-värde på 0,8293, detta innebär att vi inte 

kan förkasta H0 till fördel för H1 då sannolikheten talar för att vår nollhypotes är korrekt. 

Förkastar vi nollhypotesen löper vi en 83 procent risk att göra ett så kallat typ-1 fel; att 

förkasta H0 när denna egentligen är sann. Det talas ofta om att en regression är 

signifikant på en 1 procentig, 5 procentig eller till och med 10 procentig nivå vilket 

innebär att p-värdet ska vara lägre än den angivna nivån för att undersökningen ska 

klassas som signifikant, vår regression blir inte signifikant förrän på en 83 procentig 

nivå. 

 

I tabell 4 nedan kan resultatet för perioden 1980 – 1999 utläsas. 

 
AFGX Perioden 1980 - 1999     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.038341 0.009873 3.883317 0.0002 
X 0.004352 0.024184 0.179937 0.8575 

 Tabell 4 
Denna period har i princip samma sannolikhet som tidigare period där ett p-värde på 

0,8575 kan utläsas i ovanstående tabell. Här löper vi alltså en 85,5 procents risk att göra 

ett Typ-1 fel H0 förkastas.  Denna regression är alltså inte heller signifikant på en 

acceptabel nivå den blir signifikant först på en 85,75 procentig nivå. 
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Nedan, i tabell 5, kan resultatet för nästa period utläsas vilket innebär perioden mellan 

1980 och 1989. 

 
AFGX Perioden 1980 - 1989     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.043982 0.013771 3.193712 0.0023 
X 0.030878 0.033733 0.915359 0.3638 

 Tabell 5 
Här har vi fått ett tämligen annorlunda resultat än tidigare där p-värdet har förändrats 

markant. Då p-värdet för denna period är 0,3638 innebär det att vi löper en 36,4 procent 

risk att göra ett typ-1 fel om H0 förkastas. Även om p-värdet är avsevärt lägre i denna 

regression säkerställer dock inte detta att vi med statistiska belägg kan förkasta 

nollhypotesen. 

 

Nästa decennium (1990 – 1999) utläses i nedanstående tabell 6. 

 
AFGX Perioden 1990 - 1999     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.032700 0.014098 2.319429 0.0239 
X -0.022174 0.034534 -0.64211 0.5233 

 Tabell 6 
Resultatet ovan skiljer sig även detta mot resterande resultat, här generar 

regressionsanalysen ett negativt t-värde vilket innebär att sommarperioden, istället för 

att ha en positiv skillnad i avkastning mot resterande perioder, skulle ha en negativ 

skillnad mot resterande perioder. Sommarperioden skulle alltså generera en lägre 

avkastning än övriga perioder under året. Dock går det inte heller att genom denna 

regressionsanalys med statistisk säkerhet säga att så är fallet då regressionsanalysen ger 

ett p-värde på 0,5233. Resultatet av denna körning är alltså, precis som de tidigare 

undersökningarna, ej signifikant på en statistiskt acceptabel nivå. 

 

För att avsluta denna del om resultatet för sommarperioden mot alla övriga perioder kan 

resultatet för perioden mellan 2000 – 2010 utläsas i tabell 7. 

 
AFGX Perioden 2000 - 2010     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.003092 0.011307 0.273427 0.7854 
X 0.003440 0.027696 0.124206 0.9015 

 Tabell 7 
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Perioden 2000 – 2010 har det högsta p-värdet av denna typ av regression. Ett p-värde på 

0,9015 ger en stark indikation på att H0 inte kan förkastas till förmån för H1. Väljer vi 

ändock att förkasta H0 löps det en risk på 90,15 procent att göra ett typ-1 fel. Denna 

regression, precis som de tidigare i detta avsnitt, är alltså inte statistiskt signifikant på 

grund av det höga p-värdet.  

4.2.2 Sommarperiod mot respektive period 
För att kunna analysera utfallet av de statistiska undersökningarna mer grundligt har vi 

även gjort en specifik regressionsanalys för sommarperioden (period 4) mot respektive 

övrig period. Nedan kommer alltså resultatet av fem olika regressioner att redovisas, en 

för varje period. 

 

Nedan, i tabell 8, visas regressionsanalysen för sommarperioden (24/6 – 20/8) mot 

period ett (1/1 – 26/2) under åren 1980 fram till 2010. 

Period 4 mot 1 	  	   	  	   	  	  
Variable	   Coefficient	   Std.	  Error	   t-Statistic Prob.   
C	   0.056349	   0.016953	   3.323893 0.0015 
X	   -‐0.026487	   0.023975	   -1.10480 0.2737 

  Tabell 8 
Utfallet av regressionen visar ett p-värde på 0,2737 och ett negativt t-värde. Det 

negativa t-värdet visar att om det finns en skillnad mellan perioderna kommer 

skillnaden te sig så att sommarperioden ger en lägre avkastning än period ett. Det är 

dock först på en 27,4 procent nivå som regressionen blir signifikant, den är alltså inte 

signifikant på de nivåer (1 procent, 5 procent eller 10 procent) som statistiskt sett ses 

som acceptabla. 

 

Nästa regression som redovisas är den mellan sommarperioden och period två (27/2 – 

23/4) där resultatet kan utläsas i tabell 9. 

 
Period	  4	  mot	  2	   	  	   	  	   	  	  
Variable	   Coefficient	   Std.	  Error	   t-‐Statistic	   Prob.	  	  	  
C	   0.033835	   0.015011	   2.254101	   0.0279	  
X	   -‐0.003974	   0.021228	   -0.187201 0.8521 

  Tabell 9 
Precis som i tidigare regression, mellan sommarperioden och period ett, så är även här t-

värdet negativt vilket alltså innebär att skillnaden bör vara negativ för sommarperiodens 
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avkastning i förhållande till period tvås avkastning. Regressionens p-värde på 0,8521 

visar dock att det inte finns en signifikant skillnad i avkastning mellan perioderna och 

att H0 inte kan förkastas med statistisk säkerhet.  

 

Nästa regression att redovisas är den mellan sommarperioden och period tre (24/4 – 

23/6) där regressionen redovisas i nedanstående tabell 10. 

 
Period	  4	  mot	  3	   	  	   	  	   	  	  
Variable	   Coefficient	   Std.	  Error	   t-‐Statistic	   Prob.	  	  	  
C	   0.004904	   0.014123	   0.347238	   0.7296	  
X	   0.024957	   0.019973	   1.249543	   0.2163	  

  Tabell 10 
I motsats till de två tidigare regressionerna är t-värdet här istället positivt vilket alltså 

säger att om det existerar en skillnad i avkastning mellan perioderna ger 

sommarperioden en högre avkastning än period tre. Detta är dock först signifikant på en 

21,63 procent nivå vilket innebär att den inte är signifikant på en statistiskt acceptabel 

nivå. 

 

I tabell 11 nedan redovisas regressionen mellan sommarperioden och period fem (21/8 – 

22/10). 

 
Period	  4	  mot	  5	   	  	   	  	   	  	  
Variable	   Coefficient	   Std.	  Error	   t-‐Statistic	   Prob.	  	  	  
C	   -‐0.017725	   0.016380	   -‐1.082079	   0.2835	  
X	   0.047586	   0.023165	   2.054219	   0.0443	  

  Tabell 11 
Denna regression är egentligen den enda av regressionerna som har en acceptabel 

signifikansnivå vilket är väldigt intressant. P-värdet i denna regression är 0,0443 vilket 

innebär att vi med 95,57 procent säkerhet kan förkasta H0 till fördel för H1, och att vi då 

löper 4,43 procent att göra ett typ-1 fel. Denna undersökning är den enda av de 

regressioner vi gjort som faktiskt är signifikant på en statistiskt acceptabel nivå i och 

med att p-värdet är 0,0443. Det finns alltså statistiska belägg för att det finns en skillnad 

mellan sommarperioden och period fem där sommarperioden visat sig ha en högre 

avkastning än period fem.  
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Sista undersökningen är den mellan sommarperioden och period sex (23/10 – 31/12) där 

tabell 12 nedan visar utfallet av denna regression. 

 
Period	  4	  mot	  6	   	  	   	  	   	  	  
Variable	   Coefficient	   Std.	  Error	   t-‐Statistic	   Prob.	  	  	  
C	   0.517848	   0.069853	   7.413402	   0.0000	  
X	   -‐0.419538	   0.640451	   -‐0.655065	   0.5149	  

  Tabell 12 
Precis som regressionen mot period ett och två ger denna regression ett negativt t-värde 

vilket alltså tyder på att sommarperioden har en lägre avkastning än period sex. P-värdet 

0,5149 säger att om nollhypotesen förkastas till förmån för H1 innebär det en 51,49 

procent risk att göra ett så kallat typ-1 fel. Precis som i alla de tidigare fallen, förutom 

regressionen mot period 5, så är inte denna statistiskt signifikant i och med att 

regressionen generat ett så pass högt p-värde.  

 

För att få en överblick hur avkastningen på sommarmånaderna ter sig mot resterande 

perioder visas nedan tabell 13.  

 

	  	   	  	   t	   P	   Skillnad	  i	  avkastning	  
Period	  4	   Period	  1	   -‐1,105	   0,2737	   -‐	  
Period	  4	   Period	  2	   -‐0,187	   0,8521	   -‐	  
Period	  4	   Period	  3	   1,250	   0,2163	   +	  
Period	  4	   Period	  5	   2,054	   0,0443	   +	  
Period	  4	   Period	  6	   -‐0,655	   0,5149	   -‐	  

Tabell 13 

Skillnad i avkastning i ovanstående tabell visar hur period 4 stått sig mot respektive 

period mellan åren 1980 – 2010. Ett plustecken visar på att om det finns en skillnad i 

avkastning mellan period 4 och den period som den statistiska undersökningen är gjord 

mot ger period 4 en högre avkastning än sin motpart. Motsatsen gäller sedermera vid ett 

minustecken där period 4 ger än lägre avkastning en sin motpart, om det existerar en 

skillnad det vill säga. Som tidigare nämnt så finns det inga statistiska belägg för att det 

existerar en skillnad mellan sommarperioden och resterande perioder förutom mot 

period 5 där det faktiskt föreligger en skillnad med en signifikansnivå på 4,43 procent. 
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5. Analys 

Detta kapitel kommer innehålla diskussioner baserade på ovan nämnda teorier, den 

statistiska undersökningen samt det utförda experimentet med avsikten att förklara och 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

5.1 Aktiemarknadspsykologi 
Efter att ha genomfört litteraturstudien gällande behavioral finance och specifika 

marknadspsykologiska aspekter känner vi, personligen, att vi i allra högsta grad är 

föremål för alla dessa påverkande faktorer. Det vill säga att det som beskrivits gällande 

psykologiska aspekter som påverkar människans investeringsbeteende påverkar oss när 

vi tar ekonomiska beslut. Av förklarliga skäl kan inte alla dessa aspekter undersökas 

med ett och samma experiment. Detta leder till att vissa av dessa faktorer kommer att 

diskuteras med hjälp av resultaten från experimentet medan de andra diskuteras mer på 

ett teoretiskt plan. 

 

Förhoppningen med experimentet var främst att få reda på om människans humör 

påverkar investeringsvillighet och riskvillighet, anledningen till detta var för att kunna 

koppla resultaten av experimentet till sommaranomalin. Varför vi valde att undersöka 

just humör är, bland annat, för att vi anser att människan i Sverige generellt blir på 

bättre humör under sommaren vilken är den tidsperiod vår anomali berör. Vidare finns 

det även teoretiskt stöd för att människan blir på bättre humör under sommaren när hon 

exponeras för fler soltimmar och längre dagar. Alla dessa studier nämns i teoridelen och 

slutsatsen i majoriteten av dessa är att aktiemarknaden tenderar att korrelera med 

solsken och längre dagar. Bland annat gjorde David Hirshleifer och Tyler Shumway en 

mer omfattande studie år 2003 där de undersökte den dagliga marknadsavkastningen 

och vädret i 26 länder mellan åren 1982 - 1997. De kom fram till att solsken är starkt 

signifikant korrelerat med positiv dagsavkastning. Vidare visar även Kamstra, Kramer 

och Levis (2003) att antalet timmar dagsljus är signifikant korrelerat med 

säsongsvariationer på aktiemarknaden. De kom fram till att solsken är starkt signifikant 
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korrelerat med positiv dagsavkastning. Vidare visar även Kamstra, Kramer och Levis 

(2003) att antalet timmar dagsljus är signifikant korrelerat med säsongsvariationer på 

aktiemarknaden. 

 

Utöver relationen humör/riskvillighet och humör/investeringsvillighet så inkluderades 

frågor i formulären vilka kan kopplas till ytterligare att par av de psykologiska aspekter 

som belysts i teoridelen. De aspekter som kan diskuteras med hjälp av resultaten från 

experimentet, förutom humör/risk- och investeringsvillighet vilka kommer att 

analyseras i kapitel 5.3, är overconfidence, representativeness och familiarity. Nedan 

följer analyser av dessa tre aspekter, dock bör dessa studeras med en viss försiktighet då 

antalet observationer är relativt få. Detta bör has i åtanke vid studerandet av alla 

samband som illustreras av experimentet.  

 

Overconfidence 

Overconfidence innebär att en individ som har vissa förkunskaper om någonting, trots 

att förkunskaperna kan vara knappa och är helt subjektiva, generellt anser sig prestera 

bättre än andra. Overconfidence grundar sig i tanken att människor tenderar att 

överskatta sin kunskap inom ett visst område, underskatta risken och överdriva deras 

kontroll över händelser (Shefrin 2002). För att undersöka detta frågades respondenterna 

om vilken vana de har av att handla med aktier samt hur bra kunskap de anser sig ha om 

aktiemarknaden. Svaren på dessa frågor ställs sedan i relation till hur riskfyllda deras 

investeringar var. 

 

Relationen mellan vana och risk indikerar på att respondenterna i feel good-gruppen 

tenderar att vara mindre riskfyllda ju mer vana de har att handla med aktier och tvärtom 

i feel bad-gruppen vilket figur 9 och 10 visar. En anledning till detta skulle kunna vara 

att individerna i feel good-gruppen, vilka anser sig ha mer vana, är bättre insatta i vad en 

riskfylld aktie faktiskt innebär. I feel bad-gruppen tydde dock resultaten på att man är 

mer riskfylld desto mer vana man anser sig ha. Det faktum att sambandet ser ut som det 

gör för feel bad-gruppen är ett typexempel på hur overconfidence kan te sig i 

verkligheten, en högre ansedd vana leder till en högre riskvillighet.  
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Sammanfattningsvis är sambanden aningen tvetydiga och det går inte på ett klart och 

tydligt sätt visa på att man är villig att ta mer risk ju mer kunskap och erfarenhet av 

aktiemarknaden man anser sig ha. Dock finns det indikationer som styrker teorierna 

kring overconfidence. En av dessa är det faktum att feel good-gruppen ansåg sig ha mer 

erfarenhet av att handla med aktier samt att de totalt sätt hade högre medelsnittsrisk i 

sina investeringar. Vidare tyder även det ovan nämnda sambandet i feel bad-gruppen 

där det visade sig att respondenterna i denna grupp investerade mer riskfyllt ju mer vana 

de ansåg sig ha i att handla med aktier att overconfidence kan föreligga. 

 

Representativeness/Familiarity 

Representativeness innebär att en person frångår logik och rationellt beteende för att 

istället dra slutsatser från intryck och egna antaganden vilket kan leda till, att hur man 

investerar sina pengar beror på omgivningen och ens eget sentiment. Familiarity innebär 

att människor ofta tar till sig det som är känt för dem, exempelvis köper anställda aktier 

i de företag där de är anställda eller väljer att placera pengar i företag som är lokalt 

förankrade. När en person ställs inför två olika, identiska val när det gäller risk och 

avkastning, väljer de ofta det valet som är känt för dem vilket i sig inte är så konstigt. 

Däremot är det mer häpnadsväckande att när det okända valet har bättre villkor än det 

som är känt för personen kan det fortfarande vara så att det val som är känt väljs. Detta 

kan även förknippas med det som Kahneman diskuterar i prospect theory. Att hur en 

person väljer i olika situationer beror helt på hur personen själv uppfattar de olika 

alternativen samt att alla personer uppfattar helt identiska problem på olika sätt. 

 

I feel good-gruppen kände respondenterna igen 68 procent av bolagen de valde att 

investera i, alltså två av tre företag, motsvarande siffra i feel bad-gruppen var 74 

procent, alltså ca 3 av 4 bolag. Resultaten ovan tyder på att familiarity skulle kunna 

föreligga. Dock talar svaren på nästa fråga emot att respondenterna valde företagen för 

att de kände igen de sedan tidigare då denna fråga tar upp av vilken anledning de valde 

att investera i företagen. I feel bad-gruppen var det ingen som valde alternativet 

förkärlek till bolaget som anledning och i feel good-gruppen endast tre respondenter. 

Vanligaste anledningarna till varför de valde de företag de gjorde var närhistorik, 

intuition samt riskparametrar. Närhistorik var det absolut mest frekvent valda alternativ 

vilket styrker det Shefrin (2002) kallar heuristic-driven bias som innebär att man anser 
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att historisk prestation är den bästa informationen om framtida prestation, vilket även 

går i linje med teorin kring representativeness. 

 

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser även från dessa frågor men resultatet 

indikerar att respondenterna är påverkade av dessa två aspekter. Detta då de kände igen 

relativt många av de företagen de valde att investera i samt att närhistoriken var den 

mest frekventa anledningen till hur de valde att investera. Faktumet att de inte valde 

alternativet, förkärlek till bolaget, som anledning till sina val talar emot fenomenet 

familiarity, Dock skulle det kunna vara så att respondenterna omedvetet valde att 

investera i bolag som de kände igen och hade en viss relation till.  

 

Disponibel inkomst - risk 

Av de som valde att investera i feel good-gruppen var det 31 procent som jobbade extra, 

där motsvarande siffra i feel bad-gruppen var 80 procent. Av de som valde att inte 

investera var det ingen som jobbade extra. Det senare skulle kunna tyda på att den 

disponibla inkomsten påverkar investeringsvilligheten.  

 

Däremot visar inte resultaten att riskvilligheten är högre bara för att man jobbar extra. 

Faktumet att feel bad-gruppen hade betydligt högre andel extra arbetare än feel good-

gruppen men ändå lägre medelsnittsriskvillighet (2,58 mot 3,25) visar starkt på att högre 

disponibel inkomst inte korrelerar med ett högre risktagande. Detta indikerar på att 

variabeln högre disponibel inkomst inte är särskilt påverkande på riskvilligheten, varför 

vi belyser detta är för att det stärker sambandet vi främst vill undersöka; humör kontra 

risk. 

5.2 Är marknaden effektiv? 
Huruvida aktiemarknaden är effektiv är inte någonting som vi anser att vi kan ge några 

tydliga riktlinjer kring efter att ha genomfört denna studie. Däremot anser vi att den 

rationalitet som EMH anhängarna påstår gäller för aktörer på de ekonomiska 

marknaderna kan ifrågasättas. Vårt tyngsta argument för detta är det som bland andra 

Gyllenram (2001) belyser, att bakom varje aktieaffär är det människor som säljer och 

människor som köper. Människan utsätts i vardagen konstant för intryck och händelser 
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som påverkar hur denne tänker, känner och mår. Det är detta som gör att människan inte 

agerar rationellt vid investeringsbeslut utan låter humör och känslor påverka. 

(Nofsinger, 2008) Detta samt att alla människor är olika, och har olika mål med sina 

investeringar gör att den rationella normen är olika från person till person. (Shefrin, 

2003). Shefrin säger också att vad som påverkar vad en investerare väljer att investera i 

är en människas sentiment. En investerares sentiment innebär att vad en investerare tror 

och förväntar sig bygger på vad denne själv tidigare har upplevt och hur denne utifrån 

detta formar sin uppfattning och sina värderingar snarare än vad som skulle kunna anses 

vara mest rationellt. 

 

De flesta teorier som diskuterats i denna studie utmanar den effektiva 

marknadshypotesen. Dock kan det inte utifrån experimentet debatteras huruvida dessa 

påverkat respondenterna. Trots detta anser vi att de absolut är relevanta och bör finnas 

med i konsideration vid utrönande av anomalier och oförklarliga rörelser på 

aktiemarknaden. Detta för att de är teoretiskt och i vissa fall empiriskt bevisat att de 

påverkar människan. Exempel på dessa är flockbeteende och förlustaversion. En 

innebörd av flockbeteende är att man genom att integrera med andra människor blir 

påverkad och agerar som majoriteten. Denna aspekt undveks vid experimentet genom 

att respondenterna var placerade långt ifrån varandra samt att det under 

investeringsbesluten var tvunget att vara helt tyst i klassrummet.  Förlustaversion kan 

inte heller diskuteras utifrån experimentet då deltagarna inte själva kunde påverka när 

de skulle köpa och sälja aktierna. Det faktum att vi ej med hjälp av experimentet och 

denna studie kan tillföra något nytt till teorierna kring flockbeteende och förlustaversion 

gör att vi inte avser att analysera dessa djupare. Utan konstaterar bara att vi anser att 

marknadsagerare bör vara medvetna om dessa aspekter samt att de med stor sannolikhet 

påverkar alla investerare, mer eller mindre. 

 

Prospect theory och framing går att diskutera i alla liknande situationer. Dock försökte 

vi i vårt experiment konstruera all information och alla frågor så objektivt som möjligt 

för att minimera framing effekten. Framing är personligt och vi kan inte veta hur 

respektive person uppfattade den informationen de fick. Vår intention var att ge så lite 

information som möjligt om företagen och riktkurser för att få respondenterna att 

grunda sina beslut endast på risken i aktien. De ovan nämnde omständigheterna är dock 
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något som borde påverka hur respondenterna valde att investera sina pengar. Även 

faktumet att de skulle ge ifrån sig 500 kronor av sina egna pengar till oss för att sköta 

allt det administrativa kan ju kännas lite riskabelt då ingen av respondenterna kände oss 

sedan tidigare. Framing problematiken var inte något vi ville undersöka, varför inga 

frågor konstruerades gällande denna teori. Därför vet vi inte hur våra 

experimentdeltagare uppfattade problematiken utan belyser och konstaterar bara att den 

är närvarande i alla sammanhang som involverar ekonomiska beslut. Vidare anser vi 

alltså att den bör finnas med i periferin när slutsatser dras. 

5.3 Diskussion kring den statistiska underökningen 
Även om vår statistiska undersökning är av det enklare slaget anser vi ändå att dessa 

undersökningar kan ge oss en fingervisning om hur de olika perioderna skiljer sig åt. Vi 

har även en del tidigare studier gjorda inom ämnet till hjälp för att analysen om 

huruvida anomalin existerar eller har existerat på den svenska aktiemarknaden. 

 

Frennberg och Hansson (1995) utvecklade frasen ”köp till nypotatisen, sälj till 

kräftorna” till ”köp till advent, och sälj till kräftorna” för perioden mellan 1975 – 1994, 

dock förkastade de inte hypotesen om att sommaranomalin existerat. Denna 

undersökning klargjorde alltså att det skulle löna sig att investera i aktier i december för 

att sedan sälja av dessa vid kräftskivan för att då istället gå in i räntebärande instrument. 

Om denna period skulle ge en högre avkastning enligt våra analyser lämnar vi osagt då 

det inte är detta vi valt att undersöka.  

 

Vår statistiska undersökning för om sommarperioden ger en högre avkastning än 

resterande perioder ger ett blandat resultat. Till att börja med gjordes en 

regressionsanalys för att se huruvida sommarperioden givit en högre avkastning än 

resterande perioder för de 30 senaste åren. Resultatet av denna regression genererade ett 

p-värde på 0,8239 vilket innebär att vi kan fastslå att det inte finns en signifikant 

skillnad i avkastning mellan sommarperioden och resterande perioder för de 30 senaste 

åren. Den påstådda anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna” är ändå ett begrepp som 

cirkulerat på aktiemarknaden en längre tid vilket torde innebära att begreppet har sin 

grund någonstans. Vi valde därför att dela upp perioden mellan 1980 – 2010 i 10-
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årsperioder där vi sedan jämfört sommarperioden med resterande perioder under året.  

Perioderna ser ut som följer; 1980 – 1989, 1990 – 1999 samt 2000 – 2010 där den 

senare av perioderna är den vi initialt kommer att analysera.  

 

Regressionen för perioden 2000 – 2010 genererade, enligt tidigare, ett p-värde på 

0,9015 vilket innebär att det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad i avkastning 

mellan sommarperioden och resterande perioder. Genom denna regression kan vi alltså 

vara tämligen säkra på att ”köp till sillen, sälj till kräftorna” inte existerat de tio senaste 

åren. Värt att belysa är dock, som sagts tidigare, att en del variabler som skulle kunna 

påverka resultatet av de statistiska undersökningarna ej tagits i beaktande.  

 

För perioden 1990 – 1999 gäller ett lite annorlunda resultat, det p-värde som generades 

genom denna regressionsanalys var 0,5233 tillsammans med ett negativt t-värde. P-

värdet visar precis som tidigare att det inte finns några statistiska belägg för att det ska 

finnas en skillnad i avkastning. Skulle det dock existera en skillnad skulle denna te sig 

så att sommarperioden ger en lägre avkastning i och med det negativa t-värdet. 

Resultaten ovan slår ganska tydligt, enligt oss, hål på myten om att det vore bättre att 

investera till sillen för att sedan sälja till kräftorna. Våra resultat går även i linje med 

tidigare studier inom ämnet och då framförallt artikeln ”Köp till sillen och sälj till 

kräftorna - ingen bra idé” publicerad av SEB 2008. I denna artikel kommer författaren 

fram genom enklare försök till att om man väljer att investera i aktier lagom till 

midsommar för att sedan sälja av dessa vid kräftpremiären under åren 1990 – 2007 

skulle portföljen gå back med 5 procent. Ett resultat som knappast kan ses som särskilt 

lukrativt.  

 

Den statistiska undersökningen för perioden 1980 – 1989 gav ett positivt t-värde 

tillsammans med ett p-värde på 0,3638. Även om denna regressionsanalys inte är 

signifikant på en statistiskt acceptabel nivå utan först blir signifikant på en 36,38 

procentig nivå är det mycket intressant att belysa det faktum att p-värdet blir mindre för 

respektive decennium ju längre bak i tiden vi kommer. Detta ger en indikation på att det 

skulle kunna ha funnits en skillnad i avkastning men att den numera dött ut.  
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I och med att de ovan nämnda statistiska undersökningarna jämför sommarperioden 

med alla resterande perioder går det inte att genom denna urskilja om det existerar 

någon skillnad mellan sommarperioden och exempelvis enbart första perioden för året. 

Vi valde därför att göra regressioner mellan sommarperioden och respektive övriga 

perioder var för sig mellan åren 1980 – 2010. Även om regressionerna mellan 

sommarperioden och respektive övriga tvåmånadersperioder inte är signifikanta kan de 

ge en fingervisning på om det funnits en skillnad de senaste 30 åren.  

 

	  	   	  	   t	   P	   Skillnad	  i	  avkastning	  
Period	  4	   Period	  1	   -‐1,105	   0,2737	   -‐	  
Period	  4	   Period	  2	   -‐0,187	   0,8521	   -‐	  
Period	  4	   Period	  3	   1,250	   0,2163	   +	  
Period	  4	   Period	  5	   2,054	   0,0443	   +	  
Period	  4	   Period	  6	   -‐0,655	   0,5149	   -‐	  

 

I tabellen ovan illustreras alla regressioner för hur relationen mellan avkastningen under 

sommarperioden gentemot resterande tvåmånadersperioder var för sig ser ut. Som 

nämnts i empirin så är majoriteten av dessa regressioner inte signifikanta på en 95 

procentig nivå. De negativa t-värdena innebär att om det existerat en skillnad i 

avkastning så skulle denna vara lägre för sommarperioden jämfört med period ett, 

period två och period sex. Detta indikerar att avkastningen är högre från 23 oktober till 

23 april än vad den är under sommarperioden. Av dessa statistiska undersökningar finns 

det egentligen bara en regression som kan klassas som statistiskt signifikant vilket är 

relationen mellan sommarperioden och perioden 5, mellan 21 september och – 22 

oktober. Denna regression genererade ett positivt t-värde tillsammans med ett p-värde 

på 0,0433 vilket innebär att det finns en statistiskt säkerställd skillnad i avkastning 

mellan perioderna. Skillnaden ter sig sedermera så att sommarperioden ger en högre 

avkastning än period 5. Anledningen till att vi kan fastslå att undersökningen är statistik 

signifikant är det faktum att p-värdet är under den ovan nämnda gränsen på 0,05. 

 

Värt att nämna är att alla regressioner är gjorda för åren 1980 – 2010, resultaten hade 

sett annorlunda ut om vi även brutit ned regressionerna till decennium.  
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Något som är intressant att belysa är att artikeln ”köp till sillen och sälj till kräftorna – 

ingen bra idé” från 2008 kommer fram till att det den bästa perioden att investera i 

aktier är perioden mellan oktober och april. Som vi precis gått igenom har de tre 

perioderna mellan oktober och april alla ett negativt t-värde tillsammans med varierande 

p-värden. Då alla dessa t-värden är negativa innebär det att om det existerar en skillnad 

mellan sommarperioden och respektive period skulle denna skillnad medföra en lägre 

avkastning för sommarperioden vilket alltså helt går i linje med den publicerade 

artikeln. I artikeln nämns det också att perioden för september ger lägst avkastning 

vilket också stöds av vår undersökning. Även Frennberg och Hanssons (1995) 

undersökning resulterade i att perioden över september, alltså perioden efter sommaren, 

ger en signifikant lägre avkastning än andra perioder under året.  

 

Det vi kan säga är alltså att det finns tendenser till att anomalin har existerat och att ju 

närmre vi kommer idag ju lägre är sannolikheten att anomalin existerar. Dock går det 

inte med statistiska belägg fastslå att anomalin existerat, däremot tyder vår regression 

för åren mellan 1980 – 1989 att det kan ha funnits någon slags sanning i frasen ”köp till 

sillen, sälj till kräftorna”. Vidare visar resultaten av våra statistiska undersökningar 

samma mönster som tidigare studier gjorda inom ämnet, att det historiskt sett lönat sig 

att investera i aktier under slutet av året tillsammans med de första delarna av 

nästkommande år samt att höstperioden är den som ger sämst avkastning totalt sett. 

5.4 Aktiemarknadspsykologi och anomalin  
Med hjälp av delkapitlet 4.1.5 kan vi analysera den effekt ett bättre humör har på 

investerings och riskvilligheten utifrån vårt experiment. Till att börja med kan det 

konstateras att det var cirka 23 procent av respondenterna i feel bad-gruppen som valde 

att inte investera sina pengar vilket innebär att de avstod från att investera sitt kapital. 

Ser vi istället till feel good-gruppen var det endast 5,89 procent som valde att inte 

investera sina pengar. Även om antalet respondenter i feel bad-gruppen var färre än i 

den alternativa gruppen är det ändå en markant skillnad på andelen personer som avstod 

från att investera. Resultatet av experimentet visar alltså att investeringsvilligheten 

skiljer sig åt mellan grupperna. Vårt mål med experimentet var att utröna om det finns 

någon skillnad i risk- och investeringsvillighet vid bättre respektive sämre humör. Det 
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faktum att det finns en skillnad i humör för de två grupperna gör att vi anser att vi 

lyckats påverka humöret för respektive grupp och detta har lett till att det enligt 

experimentet existerar en korrelation mellan ett bättre humör och högre 

investeringsvillighet.  

 

När personerna som valde att inte investera sina pengar exkluderas i beräkningarna 

genererade experimentet för feel good-gruppen ett resultat för humör och risk på 4 

respektive 3,45 där feel bad-gruppens resultat för samma variabler var 3,6 respektive 

3,36. Riskvilligheten är väldigt nära kopplad till investeringsvilligheten och det får ej 

försummas att de personer som valde att inte investera sina pengar är exkluderade i 

ovanstående resultat. Dessa respondenter har, som vi nämnt tidigare, trots allt valt att 

inte riskera sina pengar vilket innebär att dessa respondenter har en riskvillighet på 0. 

Inkluderas dessa personer i beräkningarna blir utfallet av experimentet annorlunda. Ser 

vi till humöret blir utfallet för grupperna istället 3,94 (jmf. 4) respektive 3,62 (jmf. 3,6). 

Skillnaden i humör är alltså marginell vilket gör förändringen relativt ointressant. Det 

intressanta med att ta med respondenterna som valde att inte investera sina pengar ligger 

istället på riskvilligheten. För feel good-gruppen sänks den genomsnittliga 

riskvilligheten från 3,45 till 3,25 och för feel bad-gruppen från 3,36 till 2,58.  

 

Som tidigare nämnt så finns det en skillnad mellan grupperna när det gäller humör. 

Detta tillsammans med det faktum att det även föreligger en skillnad i riskvillighet, 

oberoende om de personer som valt att inte investera är inkluderade eller ej, gör att vi 

kan dra liknande paralleller som tidigare, vid investeringsvilligheten. Enligt vårt 

experiment innebär alltså ett bättre humör en högre riskvillighet. 

 

Trots den tilldragande benämningen ”köp till sillen, sälj till kräftorna” visar den 

statistiska undersökningen, som tidigare nämnt, att anomalin inte existerar idag. Då 

denna del av studien genererade ett sådant resultat är det omöjligt för oss att påvisa hur 

denna sommaranomali kan existera med hjälp av behavioral finance. Våra statistiska 

undersökningar tillsammans med tidigare studier indikerar dock att sommaranomalin 

skulle kunna ha existerat. Därför blir vår ambition att utifrån litteraturstudien och det 

genomförda experimentet diskutera varför en sommaranomali skulle kunna ha existerat. 

Naturligtvis kan det berott på en mängd faktorer men vi riktar in oss på de 
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aktiemarknadspsykologiska aspekter gällande humör och väder som belysts tidigare i 

studien. 

 

Enligt tidigare konstaterar bland annat Hirshleifer och Shumway (2003) att solsken är 

starkt korrelerat med positiv dagsavkastning. Vidare antyder Kamstra et al. (2003) i sin 

studie att avkastningen tenderar att vara högre när antalet timmar dagsljus ökar. Detta är 

enligt författarna på grund av att antalet timmar dagsljus är starkt korrelerat med hur 

människans humör är och att humör i sin tur påverkar hur pass riskvillig en person är. 

Även Lo et al. (2005) indikerar på att en person som är på gott humör tenderar att vara 

mer riskvillig på just aktiemarknaden, författarna benämner detta fenomen 

”misattribution bias”. Då riskvillighet påverkar både hur pass riskfyllda investeringar 

man gör samt om man överhuvudtaget vill investera så torde detta innebära att 

aktiemarknaden stiger när folk är mer riskvilliga. Trots att trovärdigheten i vårt 

experiment kan ifrågasättas på grund av att antalet respondenter var olika i de två 

grupperna samt att de till antalet var relativt få, så tyder resultaten på att människan är 

mer riskvillig ju bättre humör hon är på. Även faktumet att feel bad-gruppen var mindre 

riskvilliga trots att andelen extra arbetare var betydligt högre, styrker resonemanget att 

humöret i detta fall var den mest påverkande variabeln. Allt det ovan nämnda i 

kombination med resultatet av vårt experiment anser vi vara relativt tydliga belägg för 

hur en sommaranomali skulle kunna förklaras. Vad det beror på att anomalin försvunnit 

är svårt att sia om och inte heller något vi sökt teoretiskt underlag för. Dock tror vi att 

det främst beror på att aktiemarknaden ständigt förändras och att aktiemarknaden idag 

inte alls går att jämföra med aktiemarknaden för 50 år sen. Idag är aktiemarknaden 

mycket komplext och svåranalyserad. Transaktioner genomförs på mindre än en 

sekund, allting är datoriserat och varje dag kommer det nya komplicerade finansiella 

strukturerade produkter. 

 

Övriga aspekter som behandlats i studien går inte att på ett naturligt sätt koppla just till 

sommaranomalin, varför vi valt att endast diskutera anomalin utifrån humör och väder.  

Avslutningsvis vill vi upplysa om att aktiemarknaden är väldigt komplex och att vi 

anser att alla de aktiemarknadspsykologiska aspekter som belysts i studien påverkar oss 

dagligen och har en inverkan på hur människan väljer att investera sina pengar. 
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6. Slutsats och bidrag 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och diskutera hur en investerare 

väljer att investera sina pengar på aktiemarknaden och då ur ett 

aktiemarknadspsykologiskt perspektiv. Litteraturstudien belyser ett antal faktorer som 

skulle kunna påverka hur en individ väljer att investera, med hjälp av det genomförda 

experimentet kan vissa av dessa belysas på ett djupare plan. Resultaten från 

experimentet stärker teorin gällande overconfidence. Detta då relationen vana/risk hade 

ett positivt samband i feel bad-gruppen och feel good-gruppen totalt sätt ansåg sig ha 

högre vana av att handla och hade högre medelsnittsriskvillighet. Dessa resultat 

indikerar att ju mer kunskap och erfarenhet de ansåg sig ha om aktiemarknaden desto 

mer riskfyllda investeringar gjorde de. Även teorierna rörande representativeness och 

familiarity bekräftades till viss del av respondenterna. Familiarity då båda grupperna 

kände till relativt många av bolagen de valde att investera i och representativeness då 

det mest frekvent valda alternativet till varför de valde att investerade som de gjorde var 

närhistorik. Vad gäller förlustaversion och flockbeteende kan vi bara förlita oss på 

tidigare studier och egna erfarenheter. Flockbeteende är vi övertygade om att det har 

betydande inverkan på individer som är aktiva på aktiemarknaden. Denna aspekt har 

även troligtvis fått ännu större inverkan på grund av Internets etablering. Även 

förlustaversion tror vi har stor inverkan på investerare. Detta grundar vi bland annat på 

de studier som undersökt fenomenet men också på att vi anser att människan i allmänhet 

ogillar att förlora mer än vad den gillar att vinna.  

  

Vidare ämnar studien undersöka huruvida anomalin ”köp till sillen, sälj till kräftorna” 

existerar eller har existerat på den svenska aktiemarknaden och om denna skulle kunna 

förklaras med aktiemarknadspsykologi som utgångspunkt. De statistiska 

undersökningarna gällande anomalin uppvisar inte några signifikanta resultat vilket 

innebär att vi genom vår undersökning kan dra slutsatsen att sommaranomalin inte 
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existerar idag. Däremot indikerar resultaten, tillsammans med tidigare studier inom 

ämnet, att det historiskt sett kan ha funnits en sanning i påståendet.  

 

Det gjorda experimentet visade att det finns en korrelation mellan bättre humör och 

högre risktagande. Det finns även ett antal studier som antyder att solljus och längre 

dagar påverkar humöret och riskvilligheten. Resultatet av experimentet i kombination 

med dessa studier gör att vi anser att existensen av en sommaranomali skulle kunna 

förklaras genom att människor generellt sett blir på bättre humör under sommaren vilket 

alltså ökar riskvilligheten. 

 

Vad gäller den effektiva marknadshypotesen kan det inte utifrån studien dras några 

generella slutsatser huruvida denna gäller. Vi konstaterar bara att 

aktiemarknadspsykologin ifrågasätter hypotesen på många plan och att det finns många 

teoretiska och empiriska belägg för att den inte skulle existera. 

 

Sammanfattningsvis, vill vi belysa att behavioral finance är ett svåranalyserat och 

komplext ämne men att vi anser att alla de aktiemarknadspsykologiska aspekter som 

belysts i studien påverkar oss dagligen och har en inverkan på hur människan väljer att 

investera sina pengar. Trots att det är ett relativt omtalat ämne inom den akademiska 

världen så tror och hoppas vi att ämnet kommer få än mer uppmärksamhet av forskare 

och praktiker vilket möjligen kommer leda till att beteendevetenskap inkluderas i 

framtida ekonomiska teorier.  

6.2 Bidrag och förslag till fortsatt forskning 
Denna studie torde vara läsvärd för alla personer som är aktiva på aktiemarknaden, 

såväl för vanliga privatpersoner som för analytiker och aktiemäklare. Främst bör den 

behandlas som en upplysande text med syfte att informera läsaren och belysa vilka 

aktiemarknadspsykologiska aspekter som är vanligast och hur de kan te sig i 

verkligheten. Vidare ger uppsatsen ett bidrag inom ämnet ekonomiska experiment. 

Detta är oss veterligen första gången, på Linköpings Universitet, som studenter i 

uppsatssammanhang genomfört ett ekonomiskt experiment. Denna studie kan bland 
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annat fungera som vägledning och inspiration men också som en informationskälla till 

studenter som skulle vilja genomföra ett experiment i uppsatssammanhang.  

 

Vad gäller vidare forskning så anser vi att det vore intressant att genomföra ett 

annorlunda experiment för att utreda de psykologiska aspekter vi inte berörde genom 

vårt experiment. Det skulle även vara intressant att genomföra en avancerad 

regressionsanalys för att utreda sommaranomalins existens och eventuellt göra en 

branschuppdelning för att se om den är mer närvarande i vissa branscher.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Investeringshäftet 
 Du kommer här att få information om 5 företag med olika risk som du får välja att 
investera i. Som vi sa i introduktionen så mäts risk i aktien vanligtvis med hjälp av 
volatilitet,  
hög volatilitet = hög risk, låg volatilitet = låg risk. Vidare får du endast investera minst 
procentuella tjugotal i varje aktieslag och då alltså 20,40,60 procent osv. Utöver det så 
fördelar du ditt kapital som du vill och kan absolut investera hela ditt kapital i ett 
aktieslag. 
 
Låg risk 
 
Hufvudstaden 
Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar kontors- och 
butikslokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Fastighetsbeståndet bestod per 
årsskiftet 2009/2010 av 29 fastigheter med 354 Tkvm uthyrningsbar yta till ett 
marknadsvärde om 18600 MSEK. Hyresvakansgraden uppgick vid samma tidpunkt till 
6,2procent och Stockholmsområdena stod för drygt 87procent av omsättningen.  
Bolagets verksamhet är organiserad i tre affärsområden: 

• Stockholm Östra City: Östra delen av fastighetsbeståndet i Stockholm inklusive 
NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg och parkeringshuset Parkaden.  

• Stockholm Västra City: Omfattar fastigheterna väster om Sveavägen. 
• Göteborg: Samtliga fastigheter i Göteborg exklusive NK-varuhuset. 

 
Blå = Hufvudstaden, Svart = OMXSPI 

 
P/E-tal: 8,95   Beta: 0,63   Volatilitet på årsbasis procent: 14,49, på månadsbasis 

procent:  
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Securitas 
Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom bevakning, larm samt 
konsultverksamhet inom säkerhetstjänster. Bolaget har kunder i många olika branscher 
och segment, däribland offentlig sektor, flygplatser, transportföretag, kontorsbyggnader, 
banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustri, gruvor, sjukhus, bostadsområden 
och högteknologiska IT-företag. Securitas har verksamhet i Nordamerika, Latinamerika, 
Europa, Mellanöstern och Asien. Europa utgör bolagets största marknaden med 
51procent av försäljningen. 
 

 
Blå = Securitas, Svart = OMXSPI 

 
P/E-tal: 13,49  Beta: 0,51 Volatilitet på årbasis procent: 11,73, på månadsbasis 

procent: 
 
Medel risk 
 
Atlas Copco 
Atlas Copco är en global leverantör av utrustning till kunder inom industri, gruvdrift. 
Merparten av försäljningen sker till Europa. Verksamheten är indelad i tre 
affärsområden: 

• Kompressorteknik 
• Gruv- och anläggningsteknik 
• Industriteknik 
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Blå = Atlas Copco, Svart = OMXSPI 

 
P/E-tal: 20,91 Beta: 1,23   Volatilitet på årsbasis procent: 23,75, på månadsbasis 

procent: 
 
 
Hög risk 
 
Lundin Mining 
Lundin Mining är en producent av basmetaller med verksamhet i Portugal, Spanien, 
Sverige och Irland. Företaget äger sex gruvor med produktion av koppar, nickel, bly och 
zink och har en prospekteringsportfölj samt andelar i internationella gruv- och 
prospekteringssamarbeten. Lundin Minings största marknad är Europa. 
 

 
Blå = Lundin Mining, Svart = OMXSPI 

 
P/E-tal: 12,41 Beta: 2,05 Volatilitet på årsbasis procent: 56,69, på månadsbasis 

procent: 
      
Rederi AB Transatlantic 
Transatlantic är ett rederi vars verksamhet är indelad i affärsområdena 
Offshore/Isbrytning och Industriell Sjöfart. Offshore/Isbrytnings verksamhet omfattar 
långtidskontrakt för isbrytning i Östersjön samt riggförflyttningar för offshoreindustrin. 
Verksamheten inom Industriell Sjöfart är främst inriktad på kontraktsbaserade 
transporter för nordisk basindustri, med nära och långsiktiga kundsamarbeten. Kontor 
finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. 
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Blå = Transatlantic, Svart = OMXSPI 

 
P/E-tal: 1,35 Beta: 0,90 Volatilitet på årsbasis procent: 45,33, på månadsbasis 

procent:  
 

 

 

Hur väljer Ni att investera era pengar? Kom ihåg att ni endast får investera i 
procentuella tjugotal i varje aktieslag och då alltså 20,40,60 procent osv . Ni kan alltså 
välja ut fem bolag och investera 20 procent i vardera men ni kan lika gärna investera 60 
procent i ett bolag och sedan investera 40 procent i ett bolag så länge ni investerar 
andelar i tjugotal. Nedan väljer ni hur stor andel ni vill investera i respektive företag.  

Notera att det inte finns något tvång att ni ska investera era pengar 
 
Hufvudstaden_____procent 
 
Securitas_____procent 
 
Atlas Copco_____procent 
 
Lundin Mining_____procent 
 
Rederi AB Transatlantic_____procent 
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8.2 Bilaga 2 – Frågeformulär 1 
1. Har du valt att investera dina pengar i aktier? (Om ja, gå till fråga 3) 
 
Ja;          Nej;   
  
2. Varför valde du att inte investera dina pengar?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 
3. Har du vana av att handla med aktier? 
 
    Inte alls            Handlar dagligen 
 
 
 
4. Hur bra kunskap anser du att du har om aktiemarknaden?  
 
     Dålig                    Bra 
       
 
 
5. Hur många av de bolag du valt att investera i känner du igen sedan tidigare? (Om Nej 
på fråga 1, gå till nästa frågeformulär) 
 
    1                2                 3                 4                 5 
      
 
6. Av vilken anledning valde du att investera som du gjorde? (det är ok att kryssa i fler) 
 
Närhistorik;           Intuition;           Förkärlek till bolaget;        Hög risk;          Låg risk;  
 
Annat;_________________________________________________________________
____  
 
7. Vilken inriktning planerar du i dagsläget att välja i årskurs 3 respektive 4? (om du 
inte har någon uppfattning om Åk 4, lämna svarsalternativen blanka)  
 
Åk 3:  FEK                      NEK            Vet ej; 
 
Åk 4:  Finansiering;          Styrning;           Strategi;          Redovisning;           NEK; 
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8.3 Bilaga 3 – Frågeformulär 2 
Namn, för utlottningen av biobiljetter;________________________________  
 
(Kryssa endast i ett svarsalternativ per fråga) 
 
1.   Ålder;__________ 
 
2.   Kön 
 
Kvinna;           Man;  
 
2.   Hur bor du? 
 
Hos föräldrar;            Ensam;           Flickvän/pojkvän ;             Kompis(ar); 
 
 
3.   Har du barn? 
 
Ja;            Nej; 
 
 
4a.   Hur många syskon har du? 
 
Inga;                Ett;                  Två;                    Tre;                  Fyra eller fler; 
 
4b. Om du har syskon, i vilken ordning är du född? 
 
Äldst;                      Mellanbarn;                           Yngst;  
 
 
5.   Arbetar du extra vid sidan av studierna? (Om nej, gå till fråga 7) 
 
Ja;            Nej; 
 
 
6.   Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka? 
 
1-5;              5-10;           11-15;            16-20;              20 eller fler;    
 
 
7a.  Du har sett två filmklipp från SF, hur påverkade dessa dig känslomässigt? 
 
Glad;           Upprymd;           Opåverkad;         Dålig till mods;         Obehagskänslor; 
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Annat__________________________________________________________________
__ 
 
7b. Vilka filmer var det du såg klipp ifrån? 

       Film 

1;_______________________________________________________________ 

       Film 

2;_______________________________________________________________ 

 

7c.   Varför går du på bio? 
 
För att bli road;           Avkoppling;            Verklighetsflykt;          Känna spänning, få en 
kick; 
 
 
8.   Hur många gånger går du på bio i månaden? 
 
0;            0-1;            1-2;           2-3;           4 eller fler; 
 
 
9.   Varför går du inte på bio oftare? 
 
För dyrt;              Dåliga filmer;                Uppskattar inte bio;                Övrigt; 
 
Om du svarade 

övrigt;_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________

_____ 

 

10.   Tack för din medverkan! En sista fråga innan ni går, hur skulle ni ranka ert humör 
under detta sammanträde där 1 är sämst och 5 är bäst. (Var ärliga) 
 
1;                2;                3;                4;                5; 



 
 

95 
 

 

8.4 Bilaga 4 – PowerPoint presentation 
 

Investeringsträff

Måndagen	  den	  11	  april

-‐ Magisteruppsats	  Peter	  Widenberg	  och	  Anders	  Persson
-‐ Handledare;	  Henrik	  Néhler	  och	  Camilla	  Josephson

 
 
 

Välkomna!

• SF	  sponsar
• Dagens	  agenda
– Anders	  introducerar
– Filmklipp:	  5min
– Investeringshäftet:	  15min
– Frågeformulär	  1:	  5	  min	  
– Frågeformulär	  2: 5	  min	  	  
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Vad	  är	  en	  aktie?

• Värdepapper
• Med	  en	  aktie	  har	  man	  rätt	  till;
– Utdelning
– Rösträtt	  (A-‐ och	  B-‐aktier)

• Avkastning	  kan	  ske	  genom	  två	  sätt
– Utdelning
– Ökat	  aktiepris

 
 

Att	  handla	  med	  aktier

• Sker	  genom	  banker	  eller	  fondkomissionär
• Courtage

0,15	  – 0,60	  %

• Skatt	  (30%)
– Vid	  försäljning	  med	  vinst

• Vanliga	  begrepp	  inom	  aktiehandel
– P/E	  – tal	  (Aktiepris	  /	  vinst	  per	  aktie)
– Beta
– Volatilitet
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Beta

 
 
 

Volatilitet

 


