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Sammanfattning 
 
Aktiemarknaden har en mängd olika teorier som förklarar hur människor agerar och 

hur de grundar sina beslut, de valda teorierna i studien är portföljteorin, den effektiva 

marknadshypotesen (EMH), beteendeekonomi, beteendeportföljteori och den 

adaptiva marknadshypotesen (AMH). De valda teorierna förklarar samma områden 

men på olika sätt, portföljteorin och EMH som säger att marknaden är effektiv och 

att människor är rationella. Beteendeekonomi, beteendeportföljteorin (BPT) och 

AMH säger istället att människor inte är rationella utan att de är normala; investerare 

har olika bias och agerar utifrån sina egna bedömningar. AMH skiljer sig något från 

beteendeekonomi och beteendeportföljteorin, men det de har gemensamt är att de 

förklarar investerares agerande med bland annat psykologi och beteendemönster. 

 Syftet med studien är att undersöka hur investerare agerar, hur mycket de 

diversifierar och hur riskbenägna de är, sedan jämföra resultatet med vad de olika 

teorierna inom aktiemarknaden säger, för att kunna dra slutsatser om investerarnas 

agerande. Studien använder sig av tvärsnittsdesign i form av en enkät för att samla in 

kvantitativ data. Herfindahl-Hirscher index (HHI) kommer att användas för att mäta 

koncentrationen (diversifieringen) i respektive respondents portfölj. För att kunna 

göra regressionsanalyser och leta efter samband behövs information om vem 

respondenten är och hur hans/hennes bakgrund ser ut. Det är 287 respondenter som 

har lämnat fullständiga svar på enkäten och är underlaget för studiens empiriska 

resultat. Studiens resultat jämförs med vad teorierna säger om diversifiering, 

riskbenägenhet och självsäkerhet (overconfidence).  

Slutsatserna som studien kommer fram till är att de investerare som är mest 

självsäkra är de som är aktieägare, har studerat ekonomi, arbetar på bank och de som 

hellre köper aktier själv, samt att män tenderar att vara mer självsäkra än kvinnor. Ju 

självsäkrare investeraren är desto mer riskbenägen är han/hon, de som arbetar på 

bank och/eller är aktieägare är de som är mest riskbenägna. De som diversifierar 

mest är yngre investerare och de som studerat ekonomi, är aktieägare och/eller 

föredrar att handla aktier själva, vilket betyder att ju mer relevant kunskap och 

erfarenhet investerare har om aktier desto mer diversifierar de. Det har inte gjorts 

någon slutsats om vilken teori som förklarar investerarnas agerande på bästa sätt, då 

resultatet har kopplats och förklarats av de flesta teorierna som omfattas av studien.  

 

Nyckelord: finansiering, den effektiva marknadshypotesen, beteendeekonomi, 

riskhantering, diversifiering. 

 



 

Abstract 
 
The stock market has a variety of theories that explains how people act and how they 

base their decisions. The chosen theories in the study are portfolio theory, the 

efficient market hypothesis (EMH), behavioral finance, behavioral portfolio theory 

and the adaptive market hypothesis (AMH). The study uses cross-sectional design in 

the form of a survey to collect quantitative data. The purpose of the paper is to 

examine how investors act, how much they diversify and how risk averse they are, 

and then the results are compared with the theories of this thesis. 

       The conclusions drawn by the study are that investors who own stocks are the 

ones that are the most confident, have studied economics, work at banks and those 

who prefer to buy stocks themselves, and that men tend to be more confident than 

women. Those who diversify most are younger investors, those who study 

economics, are shareholders and/or prefer to trade shares themselves, which means 

that the more relevant knowledge and experience investors have about stocks, the 

more they diversify. It has not been decided which theory best explains how 

investors act; most theories are rather used to clarify the results. 
 

Keywords: finance, the efficient market hypothesis, behavioral finance, risk aversion, diversification. 
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1  Inledning 

Inom finansiering talas det om den effektiva marknadshypotesen (EHM), vilket 

förespråkar att människor är rationella och marknaden är effektiv. Detta betyder att 

enligt EMH är aktiekurserna justerade i förhållande till den tillgängliga informationen, 

vilket gör att en någorlunda diversifierad portfölj kommer ge samma resultat som en 

börsmäklares portfölj eftersom han/hon inte kan överträffa marknaden (Brealey, Myers 

& Allen 2014). Diversifiering kommer dock inte från EMH utan den har sina rötter i 

portföljteorin med framförallt Markowitz (1952) som förespråkare men även andra har 

varit med och utvecklat teorin.  

 Markowitz (1952) beskriver att det underliggande syftet med användningen av 

portföljteorin är att minska osäkerheten och stora varianser i aktieportföljer med hjälp 

av diversifiering av aktier; alltså köpa aktier i fler än ett företag. Variansen är ett mått på 

risken i en portfölj och beräkningen av förväntad avkastning används för att investerare 

inte kan förutse framtidens avkastningar med säkerhet (Markowitz 1952). Det 

huvudsakliga syftet med beräkningen av förväntad avkastning är att jämföra olika 

portföljer och välja den med högst avkastning i förhållande till risken (Markowitz 1952, 

1991; Sharpe 1966). Förutom att välja portföljen med högst avkastning, skall den som 

investerar välja den portfölj som motsvarar sin tolerans gentemot risken bäst (Sharpe). 

Sharpes slutsats är att ju mer diversifierad en aktieportfölj är desto mindre är variansen, 

som även Markowitz (1952, 1991) och Statman (1987) förespråkar. De olika forskarna 

har skilda åsikter om diversifiering, men Markowitz (1952), Sharpe samt Statman 

(1987) är överens om att för att en aktieportfölj ska vara någorlunda diversifierad ska 

aktieinnehavet vara spridd bland olika branscher. En portfölj med aktier i flera olika 

företag inom samma bransch är alltså inte diversifierad, men om investeraren skulle ha 

dem spridda i företag inom olika branscher är portföljen diversifierad. 

Goetzmann och Kumar (2008) skriver att investerare oftast äger underdiversifierade 

portföljer, och att andelen underdiversifierade portföljer är större hos individer som har 

portföljer enbart för pensionssparande. Goetzmann och Kumar nämner även att 70 % av 

investerare har en portfölj med 5 eller färre aktier, samt hur mycket investerare 

diversifierar ökar med ålder, inkomst, välfärd och utbildning. Icke-professionella 

investerare äger de minst diversifierade portföljerna, medan pensionerade professionella 

investerare är de som har de mest diversifierade portföljerna (Goetzmann & Kumar). 

Wahlroos (2015) skriver att EMH förser oss med den bästa möjliga förutsägelsen 

om framtiden, men liksom alla förutsägelser kan den visa sig vara fel. Vad är det som 

gör att marknaden är effektiv? Enligt Fama (1970), Brealey et al. samt Wahlroos 

behöver EMH en del smarta investerare som samlar information och försöker tjäna på 

den. Något som de ”smarta” investerarna letar efter är arbitrage, och i och med detta 

elimineras arbitragemöjligheterna så fort de upptäcks. 

Det finns tre former av EMH, dessa är; Svag – priset (på aktien) innehåller all 

information om tidigare pris, Semi-stark – priset innehåller dessutom all offentlig 

information och priset justeras direkt vid ny offentlig information, samt Stark – priset 

innehåller all information som kan förvärvas genom noggrann analys av företaget och 

ekonomin. Wahlroos samt Brealey et al. påstår att vi idag befinner oss någonstans 

mellan den semi-starka och starka formen av den effektiva marknadshypotesen. Det 

som tyder på att marknaden ligger mellan den semi-starka och starka formen är bland 
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annat att aktörer har sett vid tillkännagivande om ett övertagande, att det då sker en 

ändring i priset, det vill säga att priset hoppar upp och ligger kvar runt en ny nivå. 

Ibland händer det även att aktörer på aktiemarknaden kan se en liten stigning redan 

innan pressmeddelandet, vilket tyder på att vissa ”smarta” (rationella) investerare har 

spekulerat kring att ett övertagande kan ske (Brealey et al. 2014). 

1.1 Anomalier och andra marknadsförklaringar 

De svårigheter som finns med att värdera aktier från grunden har två vitala 

konsekvenser. Det ena är att när ett företag värderas är det enklast att utgå från 

gårdagens aktiepris och sedan justera det uppåt eller neråt efter dagens tillgängliga 

information. Om informationsflödet fortsätter kontinuerligt blir investerarna säkra på att 

dagens justerade prisnivå är korrekt. Men om investerarna tappar förtroendet för 

gårdagens pris blir det en period av oordnad eller till och med kaotisk handel och rörliga 

priser, tills ett nytt riktmärke etableras. Det andra är att aktörer mäter om marknaden är 

effektiv och letar efter eventuella vinster, men det är nästan omöjligt att veta om 

priserna är korrekta eller inte (Brealey et al. 2014). Detta kan bland annat leda till så 

kallade bubblor på marknaden. Investerare kan fastna i en spekulation kring ett företag 

som inte grundas på företagets vinst eller utdelning. Om då fler investerare följer med i 

spekulationen och investerar i företaget kan det leda till att ännu fler följer med och 

köper aktien vilket gör att aktiekursen går upp. Dessa bubblor kan bära sig själva en 

stund men kommer till slut att ”spricka” (aktiekursen faller), eftersom de grundar sig på 

spekulationer och inte fakta (Brealey et al.). 

Enligt ”Behavioral finance” (beteendeekonomi) anses investerare som normala 

istället för rationella och även om det är svårt att överträffa aktiemarknaden, betyder det 

inte att den är effektiv (Statman i Fabozzi 2008). Ritter (2003) delar upp 

beteendeekonomi i två delar: kognitiv psykologi och begränsningar till arbitrage. Med 

kognitiv psykologi menas människors beteendemönster som påverkar hur de handlar 

aktier, som till exempel tumregler, för högt självförtroende, representativet och 

konservatism. Med tumregler menas att en individ exempelvis alltid investerar till 

exempel i tio aktier och placerar 10 % av sina resurser i varje aktie, tecken på för högt 

självförtroende är för liten diversifiering samt investering i lokala företag. Med 

representativet menas att senaste händelser påverkar för mycket hur individen handlar 

och med konservatism menas att människor är för långsamma för att fånga upp 

förändringar (Ritter). 

Lo (2004) förklarar att ”adaptive market hypothesis” (AMH) (adaptiva 

marknadshypotesen) kombinerar beteendevetenskap och finansvetenskap för att försöka 

förklara hur människor handlar i aktier ur ett nytt perspektiv, som enligt Lo är en slags 

ny version av den effektiva marknadshypotesen med evolutionsvetenskapliga drag. En 

intressant aspekt med adaptiva marknadshypotesen är att synen på en individs 

optimering i beslutsfattande varken förklaras som optimal eller rationell, utan som en 

process av försök och misstag och som ett resultat av naturligt urval. Mer specifikt 

betyder detta att individen gör en kvalificerad gissning på vad som kan tänkas vara ett 

optimalt beslut och genom positiv eller negativ feedback lär sig individen någonting 

nytt (Lo).  

Shefrin och Statman (2000) har utvecklat portföljteorin med inspiration från 

beteendeekonomin, där mänskligt beteende och psykologi har en roll för att förklara 

aktiemarknaden, vilket är ”behavioral portfolio theory” (beteendeportföljteorin). De 

skriver att det finns två olika typer av behavioral portfolios (BPT) och dessa är den 
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enkla kontoversionen (simple account) av BPT (BPT-SA) och multipel kontoversionen 

(multiple account) av BPT (BPT-MA). BPT-SA investerare bygger sina portföljer 

utifrån ett enskilt konto och gör detta genom att titta på kovarianser på 

investeringsobjekt. BPT-MA investerare delar däremot upp sina portföljer i flera konton 

och överväger kovariansen bland portföljerna (Shefrin & Statman 2000). Shefrin och 

Statman hävdar att en investerare med låga målsättningar och investerare med höga 

målsättningar på avkastning, väljer portföljer genom att kombinera obligationer och en 

lottsedel för en eller flera portföljer. 

1.2 Problematisering 

När bubblor på aktiemarknaden diskuteras brukar det nämnas hjordinstinkter, vilket 

menas att människor följer med strömmen, och Wahlroos (2015) nämner att detta kan 

vara en förklaring till varför så många följer med spekulationen. Trots att priset inte 

återspeglas av företagets information fortsätter aktörer att investera, eftersom 

efterfrågan på företaget växer. Även Brealey et al. (2014) skriver att det kan vara 

rationellt att följa med strömmen i en bubbla då du vet att det kommer finnas ”osmarta” 

(irrationella) investerare att sälja ut till senare (innan den spricker). 

Shiller (2003) och Wahlroos skriver om beteendeekonomi som växt fram, och att 

han hoppas att den ska kunna svara på de frågor som utelämnats av de traditionella 

ekonomerna inom den effektiva marknadshypotesen. Brealey et al. nämner också 

beteendeekonomi, och säger att människor inte är helt rationella hela tiden. De skriver 

att människor har en viss attityd emot risk, att investerare inte fokuserar på nuvärdet av 

deras placeringar utan ser tillbaka på prisutvecklingen för att ta reda på om deras 

placeringar visar vinst eller förlust. En investerare som har haft tur och gjort vinst blir 

mer modig i sina framtida placeringar, medan en investerare som gjort förlust undviker 

att ta risker. Brealey et al. nämner också människors föreställningar om sannolikheter. 

När investerare bedömer framtida utfall tenderar en del att blicka bakåt för att se vad 

som hände i liknande förhållanden. Människor är för konservativa, de är långsamma på 

att ändra sin uppfattning när de möter ny information. Människor har fördomar (bias) 

som påverkar deras beslut, en sådan fördom är självsäkerhet vilket visar sig vid 

bedömningar, de underskattar risken för osannolika händelser. 

Rolls (1986) i Bogan och Just (2009) skriver att hybris hos beslutsfattare vid en 

budgivning kan förklara varför de lägger ännu ett bud över det aktuella marknadspriset. 

Även Bogan och Just nämner konfirmeringsbias där de menar att en individ lägger allt 

för stor vikt vid information som stödjer hans/hennes åsikt. Det ligger dessutom till 

grund för vilken information individen söker vid sitt beslutsfattande. 

Shiller förespråkar beteendeekonomi istället för den effektiva marknadshypotesen – 

beteendeekonomi har ett bredare samhällsvetenskapligt perspektiv på finans och 

inkluderar bland annat psykologi och sociologi. Beteendeekonomi står i skarp 

motsägelse till det mesta som den effektiva marknadshypotesen förespråkar. Under 

1990-talet skiftades diskussionen från att analysera priser över tid, utdelning och 

resultat, till att utveckla modeller för mänsklig psykologi eftersom det påverkar 

finansmarknaden (Shiller; Kliger 2014).  

1.3 Problemformulering 

Portföljteorin och den effektiva marknadshypotesen förespråkar att marknaden är 

effektiv och att människor är rationella, vilket får anomalierna på marknaden att lösa sig 

själva. Men beteendeekonomin, den adaptiva marknadshypotesen och 
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beteendeportföljteorin säger att människor inte är rationella utan att de styrs av känslor, 

investerare har olika bias och agerar utifrån sina egna bedömningar. Detta blir 

problematiskt när investerare ska förlita sig på teorin för att ta beslut inom 

aktiemarknaden. Studien undersöker vilka teorier som överensstämmer med hur 

investerare agerar på aktiemarknaden. Hur diversifierar investerare jämfört med vad 

teorierna rekommenderar? Hur förhåller sig investerare mot risk? 

1.4 Hypoteser 

Nedan presenteras nollhypoteserna (H0) och mothypoteserna (H1) för samtliga multipla 

linjära regressionsanalyser som fördelas in i modell 1 till 5. 

1.4.1 Modell 1 (kunskapsnivå) 

H0: Det finns inte samband mellan individens egna uppfattade kunskapsnivå och 

individens kön, ekonomiska utbildning, om han/hon är aktieägare och bankarbetare, 

samt om individen föredrar att köpa aktier själv istället för att använda börsmäklare. 

H1: Det finns samband mellan individens egna uppfattade kunskapsnivå och 

individens kön, ekonomiska utbildning, om han/hon är aktieägare och bankarbetare, 

samt om individen föredrar att köpa aktier själv istället för att använda börsmäklare. 

1.4.2 Modell 2 (HHI) 

H0: Det finns inte samband mellan individens aktieportföljs HHI-värde och individens 

ekonomiska utbildning och om han/hon föredrar att köpa aktier själv istället för att 

använda börsmäklare. 

H1: Det finns samband mellan individens aktieportföljs HHI-värde och individens 

ekonomiska utbildning och om han/hon föredrar att köpa aktier själv istället för att 

använda börsmäklare. 

1.4.3 Modell 3 (antal företag) 

H0: Det finns inte samband mellan individens aktieportföljs antal företag och individens 

kön, ålder, ekonomiska utbildning och om han/hon är aktieägare. 

H1: Det finns samband mellan individens aktieportföljs antal företag och individens 

kön, ålder, ekonomiska utbildning och om han/hon är aktieägare. 

1.4.4 Modell 4 (antal branscher) 

H0: Det finns inte samband mellan individens aktieportföljs antal branscher och 

individens ekonomiska utbildning och om han/hon föredrar att köpa aktier själv istället 

för att använda börsmäklare. 

H1: Det finns samband mellan individens aktieportföljs antal branscher och 

individens ekonomiska utbildning och om han/hon föredrar att köpa aktier själv istället 

för att använda börsmäklare. 

1.4.5 Modell 5 (sparalternativ ABC) 

H0: Det finns inte samband mellan individens val av sparalternativ ABC och individens 

ålder och om han/hon är bankarbetare och är aktieägare. 

H1: Det finns samband mellan individens val av sparalternativ ABC och individens 

ålder och om han/hon är bankarbetare och är aktieägare. 
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1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur individer diversifierar (riskhanterar) och hur 

riskbenägna och självsäkra de är på den svenska aktiemarknaden, för att sedan jämföra 

resultatet med de valda teorierna. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande vis: kapitel 2 (metod) redogör studiens 

tillvägagångssätt och utformning, kapitel 3 (teoretisk referensram) handlar om tidigare 

forskning om aktiemarknaden, kapitel 4 (resultat) presenterar studiens resultat samt 

analyserar resultatet och jämför det med tidigare forskning, kapitel 5 (slutsatser) är det 

sista kapitlet och handlar om det studien kommer fram till samt förslag till vidare 

forskning. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Grunden för uppsatsen är att undersöka hur investerare agerar, hur mycket de 

diversifierar och hur riskbenägna de är, för att sedan jämföra resultatet med vad de olika 

teorierna inom aktiemarknaden förespråkar, för att kunna dra slutsatser om 

investerarnas agerande. Stämmer det att aktiepriset sätts av den tillgängliga 

informationen som EMH förespråkar och att människor är rationella i sitt agerande på 

aktiemarknaden enligt Brealey et al. (2014), Wahlroos (2015), samt Fama (1970, 1991)? 

Brealey et al. nämner beteendeekonomi som säger att människor inte är helt rationella 

hela tiden, även Wahlroos benämner beteendeekonomi som växt fram, och han hoppas 

att den kommer kunna ge svar på frågor som utelämnats av traditionella ekonomerna 

inom EMH.  

För att undersöka investerares agerande används en tvärsnittsdesign för att samla in 

data till uppsatsen. Enligt Bryman och Bell (2013) är tvärsnittsdesign en 

forskningsdesign som innebär att data samlas in från flera fall och som sedan görs 

kvantifierbar, samt kopplas till två eller flera variabler, i syfte att upptäcka olika typer 

av sambandsmönster. För denna studie är en tvärsnittsdesign i form av en enkät bäst 

lämpad, eftersom den är relativt enkel och effektiv, vilket låg till grund för valet att 

använda enkät som insamlingsmetod. Detta gör att resultatet blir tydligare, och det tar 

inte heller lång tid att samla in data, till skillnad från andra tillgängliga 

forskningsdesigner, till exempel en fallstudie. Genom hela uppsatsen används en 

kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv teori, vilket är riktlinjen för studiens 

förhållningssätt till forskningsdesignen och analysen. 

De ovanstående valen om forskningsdesign och forskningsstrategi har gjorts på 

grund av den data som ligger till grund för uppsatsen, och vi anser att 

undersökningsmetoder som enkäter, och eventuellt offentlig statistik är bäst lämpad. För 

att få bästa möjliga underlag till resultatet är förmodligen det viktigaste mycket 

planering och eftertanke på utformandet av enkäten, urvalet och datainsamlingen. 

2.2 Enkät 

Ett vanligt sätt att samla in kvantitativ data med tvärsnittsdesign är enkäter, och 

denna metod anses av författarna för denna studie som en enkel och effektiv 

datainsamlingsmetod. Risken med enkäter är traditionellt sett ett högt bortfall (Bryman 

& Bell 2013) och detta har åtgärdats genom att istället för att skicka ut enkäter via post 

eller internet, delas enkäter direkt ut till respondenter på universitet, bibliotek och 

banker, samt att utformningen av enkäten är relativt kort och enkel. Respondenterna är 

anonyma och fördelen med att vara närvarande när respondenterna besvarar enkäten är 

att de kan få hjälp vid eventuella missförstånd eller om något skulle behövas 

förtydliggöras, något som hade varit svårt att göra om vi hade delat ut enkäten via post 

eller internet. Även om insamlingen med data inte tar lång tid med denna metod, krävs 

det istället mycket tid att utforma, granska och redigera enkäten så att det blir så enkelt 

som möjligt att förstå samt att få in rätt variabler. Det viktigaste med utformningen av 

enkäten är bland annat ordval, vilka frågor vi väljer och längden av enkäten samt göra 

en pilotstudie, för att komma fram till en slutlig version. Efter rekommendationer av vår 

handledare och även Bryman och Bell, bestämde vi att göra vår enkät så kompakt som 
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möjligt, därför valdes det att utforma den på en A4-sida. För att resultatet skall kunna 

generaliseras strävas det efter att samla in minst 30 stycken enkäter per fråga. Eftersom 

enkäten består av åtta stycken frågor behövs det minst 240 stycken. 

2.2.1 Pilotstudie 

Enkäten består av åtta frågor (se bilaga 1), varav de två första egentligen är de mest 

centrala för forskningen, för att få en förståelse hur respondenterna handlar aktier, samt 

deras attityder gentemot risk. De sex övriga frågorna är i enklare form, där 

respondenterna anger information om sig själva. En pilotstudie görs enligt Bryman och 

Bell (2013) bland annat för att säkerställa att enkätfrågorna fungerar som planerat, och 

att undersökningen i sin helhet blir bra. Pilotstudien avslöjade att det inte var problem 

med vårt närvarande när respondenterna fyllde i enkäten (snarare motsatsen), däremot 

upptäckte vi några problem med en del av frågorna. 

Första frågan (se bilaga 1) handlar om att respondenten har 100 000 kr att placera 

fritt bland de 15 listade företagen (i fem olika branscher), men maximalt tio placeringar. 

Problemet med denna fråga var att vi misstänkte att det kunde vara ledande för 

respondenten att nämna ett max antal placeringar, vilket i sin tur skulle påverka 

resultatet. 

Andra frågan (se bilaga 1) handlar om att välja en av tre aktieportföljer med olika 

historisk avkastning och risk, men med samma marknadsvärde. Det som är 

problematiskt med denna fråga är att många av pilotstudierespondenterna inte vet vad 

varken avkastning eller risk är, vilket gör att vi väljer att ersätta denna fråga till något 

mer enkelt för en som inte är insatt i ämnet. Utöver formuleringen i fråga 1 och 

utformningen av fråga 2 är vi nöjda med de sex övriga frågorna. 

2.2.2 Slutlig enkät 

Efter pilotstudien sammanställdes data och analyserades, vilket gav oss en överblick på 

hur resultatet kan tänkas se ut. Vi valde att ändra lite på fråga 1 och byta ut fråga 2 (se 

bilaga 2), för att komma från de ovanstående problemen kring respektive fråga.  

Med fråga 1 (se bilaga 2) vill vi se hur folk väljer att placera det angivna beloppet, 

och det som studeras är hur de diversifierar sin portfölj. För att undvika att påverka 

respondenternas val tog vi bort max antal placeringar och höjde beloppet som de var 

tillfrågade att placera från 100 000 kr till 150 000 kr, detta för att göra det enkelt för de 

respondenter som vill placera i alla företagen. Statman (1987) skriver om diversifiering 

och säger att en allmän portfölj inte innehåller mer än 10 stycken olika aktier. Evans och 

Archer (1968, i Statman 1987) har tidigare kommit fram till att en portfölj är bra 

diversifierad redan vid 10 stycken olika aktier, och de har även blivit citerade i en 

mängd läroböcker. Statman (1987) påstår dock att det inte stämmer, utan att inget 

mindre än 30 aktier gör en bra diversifierad portfölj. Goetzmann och Kumar (2008) 

skriver också att investerare har underdiversifierade portföljer och att det är vanligare 

bland unga, mindre utbildade samt mindre sofistikerade investerare.  

Det som utgör risk för en portfölj är andelen av individuella aktier, deras varians 

och kovarians, vilket gör att aktier som väljs slumpmässigt och i lika stora andelar leder 

till att portföljens risk minskar ju mer antalet av olika aktier ökar (Statman 1987). För 

att mäta respondenternas diversifiering används Herfindahl-Hirschman index (HHI), 

vilket är ett mått för att mäta koncentrationen, oftast i en marknad.  
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(1) 

 

n är antal företag och ai är det specifika företagets placeringsandel av den totala 

placerade summa för den portföljen vars HHI mäts (Jacquemin & Berry 1979). HHI 

kommer att användas för att mäta koncentrationen (diversifieringen) i respektive 

respondents portfölj som skapas i fråga 1, ett värde på 1,0 motsvarar en låg 

diversifiering, respondenten har då placerat 150 000 kr i ett företag. Det lägsta värdet på 

HHI som kan uppnås för en portfölj i vår studie är avrundat till 0,07, respondenten har 

då placerat 10 000 kr i alla 15 företagen. Detta visar på att HHI-värdet ger ett lägre 

värde för portföljer som är mer diversifierad och ett högre värde för portföljer som är 

mindre diversifierad. 

I fråga 2 (se bilaga 2) får respondenten tre val att placera 100 000 kr i ett år, 

alternativ A skall motsvara en obligation med 5 % ränta, alternativ B skall motsvara en 

någorlunda diversifierad aktieportfölj och alternativ C skall motsvara en aktieportfölj 

med ett litet antal småföretag. Syftet med denna fråga är att se hur pass riskbenägen 

respektive respondent är, om de väljer: A = inte riskbenägen, B = riskbenägen, och C = 

mycket riskbenägen. Det skrivs mycket om självsäkerhet (overconfidence) och attityd 

mot ens riskhantering (risk aversion) inom aktiemarknaden, vi hoppas kunna hitta något 

samband mellan respondenternas riskbenägenhet och andra variabler som enkäten 

samlar in om respondenterna. Tekçe och Yılmaz (2015) skriver att det är vanligt att 

investerare är för självsäkra och att de oftast tar mer risk då de underskattar risken för 

sina portföljer, vilket liknar det Goetzmann och Kumar (2008) skriver om hur 

investerare har underdiversifierade portföljer. Unga män är en grupp som är vanligt 

förknippat med högre riskbenägenhet, till exempel är bilförsäkringar dyrast för män upp 

till 25 år då de anses vara i en högre riskzon. Pak och Chatterjee (2016) skriver också 

om självsäkerhet och påstår att det är vanligare hos äldre investerare, vilket enligt dem 

är en förklaring till riskfyllda pensionsportföljer.  

Fråga 1 och 2 (se bilaga 2) ger en bild av hur respondenterna skulle agera och 

handla på aktiemarknaden. För att kunna göra analyser och leta efter samband behövs 

information om vem respondenten är och hur hans/hennes bakgrund ser ut, och det är 

här de sex övriga frågorna kommer in. För att få inspiration och tips till våra övriga 

frågor letade vi efter uppsatser som gjort liknande undersökningar och hittade två 

uppsatser: Axell, Axsäter, Landqvist och Rydberg (2002) samt Issa och Taskin (2015). 

2.3 Datainsamling 

Det vi undersöker är om det finns olika samband mellan de insamlade variablerna, och 

för att ta reda på detta görs regressionsanalyser i Excel. Vid inskrivandet kodas all data 

om till kvantitativa mått och några dummyvariabler skapas. För att kunna ha 

sparalternativet som beroende variabel görs ytterligare en variabel som kodas till 1, 2 

eller 3 beroende på vilket alternativ som respondenten väljer: A (1), B (2) eller C (3). 

Det lades till en variabel för de respondenter som arbetar på bank, för att kunna 

undersöka om det påverkar resultatet. 

Det vi började med var sedan att göra en korrelationsmatris med alla variabler för 

att se hur de korrelerade med varandra, och nästa steg var att välja beroende variabel 

och oberoende variabler till hypotesprövningarna. För att de teoretiska formlerna och 

modellerna skall förklara hur individer diversifierar och hur riskbenägna de är, måste 
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värdena vara signifikanta på 10 % nivå eller lägre. De första hypoteserna innehöll 

samtliga oberoende variabler: ’kön’, ’ålder’, ’ekonomisk utbildning’, ’bankarbetare’, 

’aktieägare’ och ’köpa aktier själv’. Mothypoteser (H1) som innehöll icke signifikanta 

oberoende variabler har förkastats, de mothypoteserna som presenteras har alltså 

oberoende variabler som är signifikanta på 10 % nivån eller lägre. För att göra vissa 

skillnader mellan olika grupper tydligare används diagram och tabeller. De val av 

diagram och tabeller som används gjordes för att ge en så enkel och tydlig bild som 

möjligt över det som visas. 

2.4 Urval 

Urvalstekniken som används i studien går ut på att de respondenter som tillfrågas råkar 

finnas tillgängliga på de valda områdena där enkäten delas ut. Urvalet som används är 

Uppsala universitet Campus Gotland, Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar, 

Nordea och Stockholms universitet. Samtliga platser är lokaliserade i Visby, Gotland, 

förutom en del av respondenterna från Nordea belägen i Lindhagen, Stockholm, och 

Stockholms universitet. Det som ligger till grund bakom urvalet är ett försök till att få in 

tillräckligt med respondenter i olika åldersgrupper, kunskaper och bakgrunder. Syftet 

med urvalet är att testa allmänna människors kunskaper, riskhantering och vanor vad 

gäller aktieköp. 
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3 Teoretisk referensram 

De valda teorierna i denna uppsats är portföljteorin, den effektiva marknadshypotesen 

(EMH), beteendeekonomi, beteendeportföljteori och den adaptiva marknadshypotesen 

(AMH). Portföljteorin, EMH och beteendeekonomi valdes för att de är bland de mest 

etablerade teorierna vad gäller förklaringar till hur aktiemarknaden fungerar. 

Beteendeportföljteori valdes, eftersom den är en utveckling av portföljteorin med 

beteendemässiga variabler – något som anses relevant som en teori i denna uppsats. 

AMH är en ny teori som enligt Lo (2004) är en förbättring av EMH, dock är den okänd 

och oetablerad, men eftersom Lo själv tidigare var en förespråkare för EMH är det 

intressant att se hur hans syn om aktiemarknaden har ändrats. 

3.1 Portföljteorin 

Markowitz (1952; 1991) anses vara fadern till portföljteorin. Markowitz (1952; 1991) 

förklarar att det huvudsakliga syftet med portföljteorin är att en individ skall sträva efter 

att maximera den förväntade avkastningen för sin portfölj och med hjälp av 

diversifiering kan individen minska osäkerheten alltså variansen i sin portfölj. 

Diversifiering sker genom att köpa aktier i fler än ett företag samt att sprida aktieköpen i 

olika branscher, eftersom olika branscher har olika ekonomiska särdrag. Det betyder att 

om det går ekonomiskt sett dåligt för en bransch kommer det med större sannolikhet att 

gå dåligt för samtliga företag inom branscher än vad de gör för företag i andra branscher 

(Markowitz 1952). Markowitz (1952) föreslår en E-V modell, som mäter förväntade 

avkastningen gentemot variansen i portföljen (se figur 1). Denna modell ersätter 

spekulativt agerande, dock påpekar Markowitz (1952) att detta är bara en modell som 

kan användas för att ge riktlinjer för hur en investerare bör investera.  

 

Figur 1 – Den effektiva fronten - visar de effektiva kombinationerna av aktier för en 

portfölj, i förhållande till variansen (V) och den förväntade avkastningen (E) (Markowitz 

1952). 
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Sharpes (1966) syn på portföljteorin är att investeraren kan öka sin förväntade 

avkastning genom att öka risken av portföljen och påpekar att ökningen av risken är det 

enda sättet som investeraren kan öka den förväntade avkastningen på. Sharpe är en av 

de forskare som bidragit till Capital Asset Pricing Model (CAPM), som är en modell för 

att avgöra om en investerings förväntade avkastning är acceptabel för att investeringen 

ska genomföras (Brealey et al. 2014). Om den förväntade avkastningen inte är 

densamma eller högre än den aktieavkastning som efterfrågas, bör investeringen inte 

genomföras enligt CAPM. Brealey et al. påpekar att uppsättningen av en effektiv 

portfölj beror på individens bedömningar vad gäller förväntade avkastningar, 

standardavvikelser och korrelationer. Förutsatt att alla investerare har tillgång till 

samma information och bedömningar, innebär det att ingen har överlägsen information 

och därmed skall investeraren äga samma portfölj som alla andra, alltså 

marknadsportföljen (Brealey et al.). 

Forskare som Statman (1987) samt Goetzmann och Kumar (2008) har diskuterat 

hur individer bör diversifiera och hur de diversifierar i verkligheten. Statman (1987) 

påpekar att risken i en aktieportfölj beror på andelen av enskilda aktier, deras varianser 

samt kovarianser, och förändringar i vilken som helst av dessa variabler förändrar 

aktieportföljens risk. Generellt gäller att när aktier väljs slumpmässigt och kombineras i 

jämna mängder i en portfölj, minskar risken i aktieportföljen när antalet olika aktier i 

portföljen ökar (Statman 1987). Statmans syn på hur många aktier en väldiversifierad 

aktieportfölj bör ha är 30 till 40 aktier i olika företag. Han menar att fördelen med att 

diversifiera är att det minskar risken för portföljen och en investerare bör diversifiera så 

länge den marginella nyttan överstiger den marginella kostnaden med diversifieringen. 

Effekten av diversifiering illustreras i tabell 1 på ett tydligt sätt. Observationer som kan 

göras i tabell 1 är att portföljens standardavvikelse minskar med 51 % när aktieantalet 

från olika företag ökar från 1 till 10. Om aktieantalet ökar ytterligare med 10 blir 

standardavvikelsen 5 % mindre, men en ytterligare ökning till 30 aktier minskar 

portföljens standardavvikelse med enbart 2 %. 

 

Tabell 1 Diversifieringseffekt - visar effekten av diversifiering i termer av 

standardavvikelse (Statman 1987). 

 

Goetzmann och Kumar gör en analys omfattande 60 000 investerare i en stor 

amerikansk mäklarfirma under tidsperioden 1991 till 1996. De finner att investerare i 

genomsnitt har underdiversifierade portföljer, att effekten är större för investerare som 

innehar enbart pensionskonton och att 70 % av investerare innehar en portfölj med 5 

eller färre aktier. Graden av diversifiering ökar med ålder, inkomst, välfärd, och 

Antal företag i en portfölj Kvoten av portföljsstandardavvikelse mot 

standardavvikelsen för ett företag 

1 1,00 

4 0,60 

10 0,49 

20 0,44 

30 0,42 

50 0,41 

100 0,40 

400 0,39 
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utbildning. Ett annat antagande som Goetzmann och Kumar (2008) visar att investerare 

som kan anses som de mer sofistikerade är; investerare som handlar optioner, deltar i 

short-selling och har mer investeringserfarenhet – håller relativt sett mer diversifierade 

portföljer.  

Investerare som hör till den icke-professionella arbetskategorin innehar de minst 

diversifierade portföljerna, medan de som är pensionerade professionella investerare 

innehar de mest diversifierade portföljerna (Goetzmann & Kumar). Investerare som har 

mer underdiversifierade portföljer har ofta lokala företag, är känsliga mot senaste 

prisutveckling, handlar ofta och har lägre avkastning (Goetzmann & Kumar). Datan 

visar också att investerares diversifieringsbeslut korrelerar med deras känsla till 

specifika aktiesärdrag och med mönster för handel och investeringar som är konsistenta 

med beteendemässiga bias. Mer specifikt menar Goetzmann och Kumar att investerare 

som sätter stor vikt på vissa industrier och för aktier med större volatilitet och skevhet 

håller relativt sett mindre diversifierade portföljer.  

3.2 Den Effektiva Marknadshypotesen 

Fama (1970) skriver att aktiemarknadens främsta uppgift är fördelningen av 

äganderätten till ekonomins kapitalstock. En idealisk marknad är då när priserna anger 

som exakta signaler för resursallokering, det vill säga en marknad där investerare kan 

välja mellan säkra priser och företag kan fatta beslut om produktionsinvesteringar vid 

varje tidpunkt som återspeglar all tillgänglig information. Fama (1970) skriver att när en 

marknads priser ständigt återspeglar tillgänglig information kallas den effektiv. Fama 

(1970) diskuterar den effektiva marknadshypotesen (EMH) och empiri för dess tre 

former; svag form där all historisk information är prissatt, semi-stark form då priset 

reagerar på ny offentlig information (exempelvis pressmeddelanden) och stark form där 

all information är prissatt. EMH säger alltså att det som prissätter aktier är mängden 

tillgänglig information, och det är enbart det som påverkar aktiepriserna. Den 

tillgängliga informationen kallas för marknadsinformation och är unbiased, vilket 

betyder att informationen endast grundas på fakta, och är fri från subjektiva åsikter.  

Fama (1970) berättar om de två hypoteserna som konstruerade ”random walk” 

(slumpmässig vandring) modellen, vilket säger att börskurserna inte kan förutsägas 

eftersom de utvecklas i en slumpmässig vandring. EMH säger att priset på en aktie 

återspeglar information och att successiva prisförändringar antas vara oberoende, 

därutöver antas även att successiva förändringar är likafördelade, detta är de två 

hypoteserna bakom den slumpmässiga vandringen (Fama 1970). 

Fama (1991) förklarar den effektiva marknadshypotesen (EMH) med antagandet att 

priserna på värdepapper reflekterar all tillgänglig information. Han nämner att det 

största problemet med EMH är joint-hypothesis problemet, vilket betyder att 

marknadseffektivitet ensamt inte är testbar och att den måste testas gemensamt med 

någon modell av jämvikt, som prissätter tillgångar. Detta säger att det endast kan testa 

huruvida informationen reflekteras i priserna på ett korrekt sätt i kontexten för en 

prissättningsmodell som definierar betydelsen av ”på ett korrekt sätt”. Fama (1991) 

reviderar sin tidigare EMH teori från 1970 genom att ersätta tester för den svaga 

formen, som enbart avser kraften av förutsägelsen för senaste avkastningar ersätta den 

med mer generella tester, för att undersöka förutsägbarheten av avkastningar. För de två 

övriga kategorierna, tester för den semi-starka formen och för starka formen, ändras inte 

innehållet, men titlarna ändras – tester för semi-starka formen ersätts med titeln event 
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studier och tester för den starka formen ersätts med titeln tester för privat information 

(Fama 1991).  

Fama (1991) påpekar att rationalitet inte uppnås med nuvarande tester och att joint- 

hypothesis problemet innebär sannolikt att rationalitet inte kan inrättas. Fama (1991) 

betonar trots det att testerna berikar kunskaperna om beteendet av avkastningar för 

aktier och över en längre tidsperiod. Eventstudier är närmast med att komma fram till en 

förändring mellan marknadseffektivitet och jämviktsprissättningsproblem och därmed 

ger eventstudier det mest direkta beviset på marknadseffektivitet (Fama 1991). Fama 

(1991) reviderar även tester för privat information och nämner att nya resultat klargör 

tidigare bevis på att företags ”insiders” har tillgång till privat information, som inte helt 

och hållet reflekteras i priserna på värdepapper. Nya bevis på att professionella 

investeringsförvaltare har privat information är dock oklar och förmörkad av joint- 

hypothesis problemet. 

3.3 Beteendeekonomi 

Shiller (2003) skriver att beteendeekonomi växt fram som en reaktion till den effektiva 

marknadshypotesens anomalier, som till exempel januarieffekten och 

överskottsvolatilitet på aktier. Shiller beskriver beteendeekonomi som finansiering av 

ett mer brett perspektiv inom socialvetenskap som kombinerar psykologi och sociologi. 

Shiller förklarar att investerarnas beteende på aktiemarknaden kan beskrivas som 

spekulationer och kan leda till bubblor. Det kan förklaras med hjälp av ”self-attribution 

bias”, vilket innebär att människor tillskriver lyckade utfall som skicklighet, men skyller 

sina misslyckanden på otur.  

Statman (2014) beskriver beteendeekonomi som finansiering med normala 

människor; de är normalsmarta och normaldumma på grund av olika kognitiva fel. 

Enligt Statman (2014) bygger beteendeekonomi på fyra antaganden: 1) människor är 

normala, 2) marknaden är inte effektiv, även om den är svår att besegra, 3) människor 

bygger upp portföljer baserat på reglerna för beteendeportföljteori och 4) förväntade 

avkastningar av investeringar beskrivs av ”behavioral asset pricing model” (BAPM), 

där differenserna i förväntade avkastningar bestäms av mer än skillnaderna i risk.  

BAPM bygger på Fama-French tre-faktor modell, men det som skiljer BAPM och 

trefaktorsmodellen är tolkningen av dess värden. Enligt BAPM ses företag med låg risk 

som ”bra” företag och företag med hög risk ses som ”dåliga” företag (Statman i Fabozzi 

2008). Bra företag har låg förväntad avkastning och dåliga företag har hög förväntad 

avkastning, eftersom variansen i priserna är kopplade till investerarnas uppfattning om 

företagen (Statman i Fabozzi). Det som påverkar resultatet av BAPM för att räkna en 

akties förväntade avkastning är: likviditet, socialt ansvar, prestige, kognitiva fel och 

vilseledande känslor (Statman 2014).  

Ritter (2003) delar upp beteendeekonomi i två delar: kognitiv psykologi och 

begränsningar till arbitrage. Med kognitiv psykologi menas människors 

beteendemönster som påverkar hur de handlar aktier, som till exempel tumregler, för 

högt självförtroende, representativet och konservatism. Med tumregler menas att en 

individ alltid investerar på ett visst sätt till exempel att placera i tjugo aktier och placerar 

5 % av sina resurser i varje aktie, tecken på för högt självförtroende är för liten 

diversifiering samt investering i lokala företag. Med representativet menas att senaste 

händelser påverkar för mycket hur individen handlar och med konservatism menas att 

människor är för långsamma för att fånga upp förändringar (Ritter). Det finns också 

andra bias som förklarar investerarnas kognitiva fel när de investerar i aktier. Framing 
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är en annan bias och den beskrivs som hur ett koncept presenteras för individuella 

ärenden (Ritter 2003). Till exempel om en kund i en restaurang eller en bio får rabatter 

på en produkt istället för tilläggsprodukter ökar det generellt sett antalet köp på dessa 

platser, även om produkten som har tilläggsavgifter eller rabatt är av identiskt pris 

(Ritter).  

Ritter nämner också dispositionseffekten som ett typiskt kognitivt fel och det 

innebär att människor har ett mönster i att undvika att sälja när aktiepriset är lägre än 

inköpspriset. Ritter ger ett exempel på detta – en investerare köper en aktie för 30 dollar 

som sjunker till 22 dollar och därefter ökar till 28 dollar, och om denna investerare har 

en dispositionseffektsbias kommer investeraren inte att sälja aktien förrän dess värde är 

över 30 dollar. En annan bias nära förknippat till framing kallas efterklokhetsbias 

(Statman i Fabozzi 2008). Statman i Fabozzi förklarar att denna bias spelar en roll i att 

individer vägrar acceptera förluster och att detta leder till att individer felaktigt inte gör 

någon skillnad mellan efterklokhet och framsynthet. Individer med efterklokhetsbias 

kanske tror att de kunde ha förutspått i förväg att de förlorar på en viss investering, 

istället för att notera detta i efterhand och därmed undvikit dem (Statman i Fabozzi). 

Efterklokhetsbias är nära förknippat med ångerkänslor, och denna ånger uppstår som en 

följd av förluster, vilket individen kunde ha undvikit om han inte hade köpt aktierna 

som fick en negativ avkastning (Statman i Fabozzi). Thaler (1999) nämner loss aversion 

som en vanlig bias vad gäller investeringar, vilket påminner om det Statman i Fabozzi 

skriver angående förluster. Loss aversion syftar till observerad tendens för investerare 

att väga förlusterna mer jämfört med vinsterna; förlusterna skadar ungefär två gånger 

mer än vad vinsterna känns bra (Thaler). 

3.4 Beteendeportföljteori 

Shefrin och Statman (2000) framhäver att det finns två olika typer av 

beteendeportföljteorin (BPT) och dessa är den enkla kontoversionen av BPT (BPT-SA) 

och multipel kontoversionen av BPT (BPT-MA). BPT-SA investerare integrerar sina 

portföljer utifrån ett enda konto och de gör detta genom att överväga kovariansen. BPT-

MA investerare däremot delar upp sina portföljer till separata konton och överväger 

kovariansen bland portföljerna (Shefrin & Statman). BPT-SA investerare väljer 

optimala portföljer genom att maximera på BPT-SA effektiva fronten och avkastnings 

fördelning av portföljer beskrivs av teorem 1 (Shefrin & Statman). Teorem 1 säger att 

investerare strävar efter att maximera förväntad avkastning till så låg varians som 

möjligt. En BPT-SA investerares preferenser för att skapa en portfölj påverkas bland 

annat av hans/hennes risktolerans. Risktoleransen fångas upp av fem parametrar och 

dessa är: 1) mäter kraften av rädsla (behov för säkerhet), 2) mäter kraften av hopp 

(behov av potential), 3) är ambitionsnivån, 4) avgör styrkan av rädsla i förhållande till 

hopp och 5) avgör styrkan av önskan att uppnå ambitionsnivån rädsla i förhållande till 

hopp. 

Justering av en eller flera av dessa påverkar individens val av portfölj (Shefrin & 

Statman). Shefrin och Statman påpekar att en del investerare enbart har låga 

ambitionsnivåer, medan andra investerare däremot har enbart höga ambitionsnivåer. De 

flesta investerare kombinerar båda ambitionsnivåerna – de vill alltså undvika fattigdom, 

men de vill också ha en chans till rikedomar; dessa investerare är BPT-MA investerare. 

Portföljer som kombinerar låga och höga ambitionsnivåer avbildas oftast som skiktade 

pyramider där individerna delar sin nuvarande förmögenhet mellan ett bottenskikt 

skapad för att undvika fattigdom och ett toppskikt skapad för en chans att uppnå 
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rikedomar (Shefrin & Statman). Shefrin och Statman förklarar att BPT-MA investerare 

försöker matcha sina konton med sina mål. Detta innebär att BPT-MA investerare kan 

tänka sig att ta motsättande positioner, till exempel låna för hävstång i sina höga 

ambitionskonton, medan de lånar ut för sina låga ambitionskonton.  

Shefrin och Statman betonar att teorem 1 antyder att både investeraren med låga 

ambitioner och investeraren med höga ambitioner väljer portföljer genom att kombinera 

potentiellt riskfyllda obligationer och en lottsedel. Kontomaximeringslösningen 

kommer att få portföljens avkastning att närma sig BPT-SAs effektiva front, vilket 

betyder högsta förväntad avkastning till lägsta möjliga varians. Detta innebär att kontot 

för låga ambitionsnivån påminner mer som en riskfri obligation jämfört med kontot för 

höga ambitionsnivån, som i sin tur påminner mer om en lottsedel. 

3.5 Den Adaptiva Marknadshypotesen 

Lo (2004) beskriver den adaptiva marknadshypotesen (AMH) som en kombination av 

beteendevetenskap och finansvetenskap som en ny förklaringsmodell för hur människor 

handlar aktier. Enligt Lo är det en ny version av den effektiva marknadshypotesen 

(EMH) med evolutionsvetenskapliga drag. Det centrala antagandet i AMH är hur 

individen agerar vid beslutsfattande varken beskrivs som optimal eller rationell, utan 

som en process av försök och misstag och som ett resultat av naturlig selektion. I 

konkreta termer betyder detta att individen gör en kvalificerad gissning på vad som kan 

tänkas vara ett optimalt beslut och genom positiv eller negativ feedback lär sig 

individen någonting nytt om hur ett beslut kan fattas på ett bättre sätt nästa gång (Lo).  

Andra antaganden enligt AMH är: att arbitragemöjligheter existerar ibland, 

innovation är nyckeln till att överleva och överlevnad är det enda målet som har någon 

betydelse. Med innovation menas investerarens förmåga att anpassa sig till skiftande 

marknadsförhållanden och genom att utveckla förmågor som passar till de olika 

marknadsförhållanden som finns; undviker individen att försvinna från marknaden som 

en följd av en ändring i marknadsförhållanden. Enligt AMH är marknaden 

kontextberoende – om många individer konkurrerar på en marknad om knappa resurser 

är marknaden effektiv och i det motsatta fallet är marknaden ineffektiv, då få individer 

konkurrerar om resurser som finns i överflöde. Lo påpekar att ju mer resurser det finns 

på marknaden, desto mindre är konkurrensen. Deltagarna på marknaden skiftar enligt 

AMH beroende på naturlig selektion och hur individen lyckas med sin investering – Lo 

menar att investerare som misslyckas kommer att elimineras från marknaden på lång 

sikt.  

Enligt Lo är den emotionella responsen som individen får en viktig faktor för hur 

individen hanterar finansiella riskerna av sina beslut på aktiemarknaden. Det viktiga för 

individen är att lära sig hantera sina känslor medvetet eller omedvetet på specifika sätt, 

under gällande marknadsförhållanden. Lo erkänner att AMH är för tillfället under 

utveckling, men han menar att ett evolutionärt ramverk kan förena många av de 

uppenbara motsättningarna mellan effektiva marknader och beteendemässiga undantag. 
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4 Resultat 

Det är 306 individer som har deltagit i enkätundersökningen, inklusive ett bortfall på 6,2 

% (19 stycken) respondenter som på något sätt svarat ofullständigt. Detta ger oss 287 

respondenter som har lämnat fullständiga svar på enkäten och är underlaget för studiens 

empiriska resultat. Resultatet jämförs med vad teorierna säger om självsäkerhet 

(overconfidence), diversifiering och riskhantering i slutet av kapitel. 

4.1 Respondenter 

Studiens respondenter består av 57 % (164) kvinnor och 43 % (123) män, se tabell 2 

nedan. Respondenternas åldersfördelning ser ut på följande sätt 67 % (191) individer i 

ålder 19-29, 16 % (46) individer i ålder 30-49 samt 17 % (50) i ålder 50+, se tabell 2. 

 

Tabell 2 Respondenterna – Tabellen visar totalt antal deltagare och antal respondenter i de 

olika åldersgrupperna samt könsfördelningen i varje grupp. Högst upp är den totala 

fördelningen och de två undre raderna visar könsfördelningen i de olika svarsalternativen. 

 Deltagare 19-29 år 30-49 år 50+ år 

Totalt 287 191 46 50 

 100 % 67 % 16 % 17 % 

Kvinnor 164 117 21 26 

 57 % 61 % 46 % 52 % 

Män 123 74 25 24 

 43 % 39 % 54 % 48 % 

 

Tabell 2 visar på att respondenterna inte är perfekt fördelade i de olika grupperna, det är 

14 % (41) fler kvinnor än män och 67 % av respondenterna är i åldersgruppen 19-29 

(191 individer), vilket kan påverka ålder som oberoende variabel och göra att det inte 

blir signifikant. Det bör finnas med i åtanke när figurer och tabeller visar på 

fördelningen och skillnader mellan kvinnor och män, att antalet kvinnor är fler och om 

fördelningen eller skillnaden mellan dem ska vara lika, ska kvinnornas andel vara något 

större än männens.  

Respondenternas bakgrund var relativt spridd bland de oberoende variablerna som 

används för att hitta samband till beroende variablerna, se tabell 3 nedan. Antalet 

respondenter som äger aktier uppgick till 50 % och i denna grupp är män lite 

överrepresenterade (51 %). Det är 52 % som hellre skulle använda sig av en 

börsmäklare än att köpa aktier själv, och av de som hellre skulle köpa aktier själv är 

kvinnor de som är överrepresenterade (63 %). 
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 Tabell 3 Bakgrund – Figuren visar fördelningen av respondenternas bakgrund; om de har 

studerat ekonomi, om de är aktieägare, om de hellre vill köpa aktier själv än att använda en 

börsmäklare och om de arbetar på bank. Högst upp är den totala fördelningen och de två 

undre raderna visar könsfördelningen i de olika svarsalternativen. 

 

  

Totalt 23 % av respondenterna arbetar på bank, deras specifika arbetsuppgifter är 

okända, i denna grupp är män överrepresenterade (55 %) och har även äldst 

respondenter. 49 % av respondenterna har studerat ekonomi, och för att respondenten 

skulle markera ja på fråga fem (se bilaga 2), behövde respondenten ha studerat ekonomi 

på gymnasial-, högskole- eller universitetsnivå, män är något överrepresenterade i denna 

grupp (50 %). 

 

Tabell 4 Kunskapsnivå - tabellen visar respondenternas kunskapsnivå om aktier enligt deras 

egen uppfattning på en skala 1 till 5, där 1 är låg och 2 är hög. Högst upp är den totala 

fördelningen och de två undre raderna visar könsfördelningen i de olika svarsalternativen. 

Kunskapsnivå 1 2 3 4 5 

Totalt 91 95 60 30 11 

 32 % 33 % 21 % 10 % 4 % 

Kvinnor 74 48 23 15 4 

 81 % 51 % 38 % 50 % 36 % 

Män 17 47 37 15 7 

 19 % 49 % 62 % 50 % 64 % 

 

Tabell 4 visar tydligt att 1 och 2 i kunskapsnivå var de två vanligaste svaren, den visar 

även att kvinnor är mycket överrepresenterade bland de som har 1 i kunskapsnivå (81 

%) och att männen är överrepresenterade i de övriga kunskapsnivåerna. Män är dock 

mer överrepresenterade i alternativ 3 och 5 än i förhållande till alternativ 2 och 4. 

4.1.1 Korrelationsmatris 

Det första steget när det undersöks om det finns samband mellan variablerna är att göra 

en korrelationsmatris. Resultatet av korrelationsmatrisen finns i tabell 5. Den visar hur 

alla variabler korrelerar med varandra, dock ska de oberoende variablerna ska inte 

korrelera med varandra, utan de ska korrelera med de beroende variablerna. Oberoende 

variabler som korrelerar med varandra bör inte båda användas i samma 

regressionsanalys, eftersom de kan förklara samma effekt. Nästa steg är att göra 

regressionsanalyser för att se om sambanden mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln är statistiskt signifikant eller inte.  

 

 

 

 

 

 Studerat ekonomi Aktieägare Köper själv Arbetar på bank 

Totalt 141 144 139 67 

 49 % 50 % 48 % 23 % 

Kvinnor 71 71 88 30 

 50 % 49 % 63 % 45 % 

Män 70 73 51 37 

 50 % 51 % 37 % 55 % 
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Tabell 5 Korrelationsmatris – tabellen visar hur studiens variabler korrelerar med varandra 

på en skala -1 till 1. 

 

4.1.2 Multipel linjär regressionsanalys: Modell 1 

Tabell 6 Modell 1 – Tabellen visar resultatet från regressionsanalysen på ’kunskapsnivå’, 

där *** representerar 1% signifikansnivå. 

 Modell 1 

 Koefficient 

Konstant 1,643*** 

Kön 0,326*** 

Eko 0,504*** 

Aktier 0,618*** 

Köpa -0,46*** 

Bank 0,482*** 

R2 37 % 

n 287 

 

 Kunskapsnivå = β0 + β1*(Kön) + β2*(Eko) + β3*(Aktier) – 

β4*(Köpa) + β5*(Bank) + ε 

(2) 

 

Formel 2 och modell 1 (tabell 6) visar att kvinnor i genomsnitt har en kunskapsnivå på 

1,643, män har i genomsnitt 0,326 högre kunskapsnivå än kvinnor. De som studerat 

ekonomi har i genomsnitt 0,504 högre kunskapsnivå än de som inte studerat ekonomi. 

Aktieägare har i genomsnitt 0,618 högre kunskapsnivå än de som inte äger aktier, de 

som hellre använder en börsmäklare har i genomsnitt 0,46 lägre kunskapsnivå, och de 

som arbetar på bank har i genomsnitt 0,482 högre kunskapsnivå. 

Med samtliga oberoende variabler signifikanta kan vi förkasta H0, det finns alltså 

ett samband mellan de oberoende variablerna och ’kunskapsnivå’ i modell 1. 

4.1.3 Vad säger resultatet om respondenternas självsäkerhet? 

Det är oväntat att antalet respondenter som är aktieägare är 50 % (tabell 3), när 

medelåldern i studien är 31 år och medianen är 25 år. Att det var så många i studien som 

var aktieägare när 67 % av respondenterna är mellan 19 till 29 år, kan bero på att urvalet 

  

Antal 

Ftg 

Antal 

Bra HHI 

Alternativ 

ABC Kön Ålder Eko 

Aktie-

ägare Kunskap 

Köpa 

aktier Bank 

Antal företag 1,00 

          Antal branscher 0,76 1,00 

         HHI -0,67 -0,77 1,00 

        Alternativ ABC 0,04 0,09 -0,03 1,00 

       Kön 0,19 0,07 -0,11 0,04 1,00 

      Ålder -0,13 -0,06 0,07 -0,07 0,11 1,00 

     Eko (studerat) 0,20 0,21 -0,22 0,05 0,13 -0,13 1,00 

    Aktieägare  0,10 0,10 -0,11 0,16 0,16 0,26 0,09 1,00 

   Kunskap 0,07 0,10 -0,15 0,06 0,28 0,25 0,31 0,43 1,00 

  Köpa aktier -0,12 -0,21 0,20 -0,05 -0,18 -0,12 -0,15 -0,28 -0,38 1,00 

 Bank (arbetar) -0,07 0,03 -0,02 0,05 0,14 0,76 0,05 0,29 0,34 -0,21 1,00 
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består av studenter eller individer som arbetar på bank, samt att 49 % av respondenterna 

har studerat ekonomi (se tabell 2 & 3). Det är också oväntat att 52 % hellre skulle 

använda sig av en börsmäklare än att köpa aktier själv, och av de som hellre skulle köpa 

aktier själv är kvinnor överrepresenterade (63 %, tabell 3). Detta visar på att kvinnor är 

mer självsäkra (overconfident) än män vad det gäller att köpa aktier, eftersom 

investerare som är självsäkra bör vilja handla aktier själv. 

Att 49 % av respondenterna har studerat ekonomi är lite oväntat högt, i denna grupp 

är män något överrepresenterade, vilket kan ha en liten påverkan till varför männen i 

undersökningen angav att deras kunskapsnivå om aktier var högre i förhållande till 

kvinnorna (se tabell 4). Män är dock mer överrepresenterade i kunskapsnivåerna 2 till 5, 

vilket säger emot vad som tidigare visades, att kvinnor skulle vara mer självsäkra då de 

litar på sig själva med att köpa aktier i större utsträckning än männen. Båda variablerna, 

’Köpa aktier (själv/mäklare)’ och ’Kunskapsnivå’, kan kopplas till investerarnas 

självsäkerhet.  

Modell 1 (tabell 6) visar att ’Kunskapsnivå’ har ett signifikant samband med 

variablerna ’Kön’, ’Studerat ekonomi’, ’Aktieägare’, ’Köpa aktier (själv/mäklare)’ och 

’Arbetar på bank’ samtliga på 1 % nivån. Formeln visar att män tenderar att uppfatta sig 

ha en högre kunskapsnivå om aktier, men det är andra faktorer som förmodligen har en 

större påverkan. Det är faktorer som studerat ekonomi, aktieägare, köpa aktier själv och 

arbetar på bank, som anses vara mer relevant än vilket kön investeraren är. Att män 

uppfattar sig ha en högre kunskapsnivå jämfört med vad kvinnor uppfattar sig ha, beror 

förmodligen på att män är mer självsäkra än kvinnor.  

Formel 2 och modell 1 (tabell 6) visar att de som arbetar på bank och de som är 

aktieägare tror sig ha en högre kunskapsnivå än de som inte jobbar på bank och de som 

inte äger aktier, vilket visar att ju självsäkrare investeraren är desto mer riskbenägen är 

han/hon. 

4.2 Diversifieringsresultat 

Data som visar investerarnas diversifiering kommer från fråga 1 i enkäten (se bilaga 2), 

de två variabler som visar detta bäst är ’Antal företag’ och ’Herfindahl-Hirschman 

index’ (HHI), variabeln ’Antal branscher’ kommer också att användas. Tabell 7 visar 

hur populära de olika företagen var att placera pengar i. De fem minst populära 

företagen är Kappahl, MQ, SKF, Cloetta samt NCC, och de fem populäraste är H&M, 

ICA, Handelsbanken, Nordea samt Skanska. Den minst populära branschen var 

industribranschen (Atlas Copco, Sandvik & SKF) med 187 placeringar, sedan var det 

klädesbranschen (H&M, Kappahl & MQ) med 219 placeringar, i mitten var det 

byggbranschen (NCC, Peab & Skanska) med 238 placeringar. Det näst mest populära 

var branschen för dagligvaror (Axfood, Cloetta & ICA) med 282 placeringar, och det 

den populäraste branschen var storbankerna (Handelsbanken, Nordea & SEB) med 294 

totala placeringar. 
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Tabell 7 Företagspopularitet - Tabellen visar hur många gånger respektive företag blev 

valda i fråga 1 i enkätundersökningen. 

 

Tabell 7 visar att det är en relativt bra fördelning på företagspopulariteten, det är dock 

fyra som sticker ut från mängden. De fyra företagen är Kappahl och MQ som är minst 

valda med bara 25 och 26 val, samt H&M och ICA som är de två mest valda med 168 

och 150 val. Figur 2 visar fördelningen av respondenternas HHI-värde och fördelningen 

av antal valda företag, samt fördelningen av antal branscher som respondenterna valt att 

placera i. 

 

 
Figur 2 Diversifiering – Figuren visar hur respondenterna har diversifierat med värden 

från HHI, Antal företag och Antal branscher. 
 

Figur 2 visar att det inte är många respondenter som har en hög diversifiering, utan de 

flesta har en relativt låg diversifiering och placerar i 67 % av fallen i 1-4 företag, och i 

1-3 branscher i 72 % av fallen. 66 % av respondenterna har ett HHI på över 0,25, vilket 

är en låg diversifiering. Det är bara 5 % av respondenterna som har ett högt HHI-värde, 

motsvarande 0,00-0,10, och 7 % som placerar i 10-15 stycken företag, samt 10 % som 

investerar i 5 branscher. De respondenter som gjort detta har en relativt hög 

diversifiering. 

 

 

 

 

Rad 1 Atlas Copco Axfood Cloetta H&M Handelsbanken ICA Kappahl MQ 

Antal 82 87 45 168 105 150 25 26 

Andel 6,7 % 7,1 % 3,8 % 13,8 % 8,6 % 12,3 % 2,0 % 2,1 % 

Rad 2 NCC Nordea Peab Sandvik SEB Skanska SKF  

Antal 60 99 83 65 90 95 40  

Andel 4,9 % 8,1 % 6,8 % 5,3 % 7,4 % 7,8 % 3,3 %  
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4.2.1 Multipel linjär regressionsanalys: Modell 2, 3 & 4 

Tabell 8 Modell 2, 3 & 4 – Tabellen visar resultatet av regressionsanalysen för ’HHI’, 

’Antal företag’ och ’Antal branscher’, där ***, ** och * anger signifikansnivån 1 %, 5 % 

och 10 % för respektive. 

 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 Koefficient Koefficient Koefficient 

Konstant 0,371*** 4,197*** 2,912*** 

Kön - 1,005*** - 

Ålder - -0,035** - 

Eko -0,094*** 0,843** 0,408*** 

Aktier - 0,563* - 

Köpa 0,08*** - -0,421*** 

R2 8 % 9 % 8 % 

n 287 287 287 

 

 HHI = β0 – β1*(Eko) + β2*(Köpa) + ε (3) 

 

Formel 3 och modell 2 (tabell 8) visar att investerare i genomsnitt har ett HHI-värde på 

0,371, om de har studerat ekonomi har i genomsnitt 0,094 lägre än de som inte studerat 

ekonomi. Investerare som hellre använder en börsmäklare har i genomsnitt 0,08 högre 

värde än de som hellre vill köpa aktier själv. 

Med samtliga oberoende variabler signifikanta kan vi förkasta H0, det finns alltså 

ett samband mellan de oberoende variablerna och ’HHI’ i modell 2. 

 

 Antal företag = β0 + β1*(Kön) – β2*(Ålder) + β3*(Eko) + 

β4*(Aktier) + ε 

(4) 

 

Formel 4 och modell 3 (tabell 8) visar att i genomsnitt placerar en kvinna i 4,197 

stycken företag, medan en man i genomsnitt placerar i 1,005 stycken företag mer än 

kvinnor, och äldre investeraren placerar i genomsnitt 0,035xÅldern stycken företag 

mindre. En investerare som studerat ekonomi placerar i genomsnitt 0,843 stycken 

företag mer än de som inte studerat ekonomi. De som är aktieägare placerar i 

genomsnitt 0,563 stycken företag mer än de som inte äger aktier. 

Med samtliga oberoende variabler signifikanta kan vi förkasta H0, det finns alltså 

ett samband mellan de oberoende variablerna och ’Antal företag’ i modell 3. 

 

 Antal branscher = β0 + β1*(Eko) – β2*(Köpa) + ε (5) 

 

Formel 5 och modell 4 (tabell 8) visar att i genomsnitt placerar investerare i 2,912 

stycken branscher, men de som studerat ekonomi placerar i genomsnitt 0,408 stycken 

branscher mer än de som inte studerat ekonomi, och de som hellre använder sig av en 

börsmäklare placerar i genomsnitt i 0,421 stycken branscher mindre än de som hellre 

köper aktier själv. 

Med samtliga oberoende variabler signifikanta kan vi förkasta H0, det finns alltså 

ett samband mellan de oberoende variablerna och ’Antal branscher’ i modell 4. 
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4.2.2 Vad innebär diversifieringsresultatet?  

Det som visar hur investerare diversifierar är formlerna för ’HHI’ (formel 3; modell 2 i 

tabell 8), ’Antal företag’ (formel 4; modell 3 i tabell 8) och ’Antal branscher’ (formel 5; 

modell 4 i tabell 8), även figur 2 ger en bra uppfattning om i vilken utsträckning 

respondenterna har diversifierat. Efter att ha granskat värdena i formlerna syns det att de 

flesta investerare underdiversifierade sina portföljer; kvinnor placerar i genomsnitt i fyra 

stycken företag medan män placerar i genomsnitt i 5 stycken företag, och investerare 

placerar i genomsnitt i tre stycken branscher samt har i genomsnitt ett HHI-värde på 

0,371. Det innebär att de flesta investerare underdiversifierar sina portföljer, de som 

diversifierar mer är individer som har studerat ekonomi, vilket finns med i modell 2, 3 

och 4 (tabell 8) som oberoende variabel och är signifikant på 1 % (modell 2 & 4) och 5 

% nivå (modell 3).  

Formel 4 och modell 3 (tabell 8) säger även att äldre investerare placerar i mindre 

företag än yngre, samt att de som redan var aktieägare placerar i fler företag, vilket kan 

tolkas att de som har erfarenhet av aktiehandel är bättre på riskhantering. Individer som 

har studerat ekonomi (modell 2, 3 & 4 i tabell 8) och/eller de som är aktieägare (modell 

3 i tabell 8) visar att båda har ett signifikant samband till att öka investerarens 

diversifiering. Slutsatsen som kan dras från detta är att investerare med relevant 

kunskap och erfarenhet diversifierar mer. 

4.3 Riskhantering 

Investerares riskhantering visas genom hur de diversifierar, men för att ytterligare se 

deras attityd mot risk fick de välja bland tre alternativ för att se deras förhållande till 

risk. Tabell 9 visar hur populära de olika svarsalternativen i fråga två (se bilaga 2) är, 

och även könsfördelningen i de olika alternativen.  

 
Tabell 9 Sparalternativ – Tabellen visar hur respondenterna svarade på fråga 2 i enkäten 

(se bilaga 2), högst upp är den totala fördelningen och de två undre raderna visar 

könsfördelningen i de olika svarsalternativen. 

 

Som nämts tidigare, är det 14 % mer kvinnor i studien, vilket gör att det ska vara till 

exempel 49 stycken kvinnor i alternativ A och 37 stycken män eftersom det är 30 % 

från respektive kön (164 kvinnor och 123 män). Med det sagt, visar tabell 9 att det är en 

relativt jämfördelning i alternativ A bland könen, men att kvinnor är överrepresenterade 

i alternativ B och att männen är överrepresenterade i alternativ C. 

 

 

Sparalternativ A B C 

Totalt 87 172 28 

 30 % 60 % 10 % 

Kvinnor 49 103 12 

 56 % 60 %  43 % 

Män 38 69 16 

 44 % 40 % 57 % 
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4.3.1 Multipel linjär regressionsanalys: Modell 5 

Tabell 10 Modell 5 – Tabellen visar resultatet från regressionsanalysen för 
’sparalternativ ABC’, där *** och ** representerar 1 % och 5 % signifikansnivå för 

respektive. 

 Modell 5 

 Koefficient 

Konstant 2,009*** 

Ålder -0,012*** 

Aktier 0,2*** 

Bank 0,285** 

R2 37 % 

n 287 

 

 Sparalternativ ABC = β0 - β1*(Ålder) + β2*(Aktier) + β3*(Bank) + ε (6) 

 

Formel 6 och modell 5 (tabell 10) visar att i genomsnitt väljs sparalternativ 2,009 (B), 

desto äldre investerare är väljer de i genomsnitt 0,012xÅlder lägre värde. Investerare 

som är aktieägare väljer i genomsnitt 0,2 högre värde än de som inte äger aktier, och de 

som arbetar på bank väljer i genomsnitt 0,285 högre värde än investerare som inte 

arbetar på bank.  

Med samtliga oberoende variabler signifikanta kan vi förkasta H0, det finns alltså 

ett samband mellan de oberoende variablerna och ’Sparalternativ ABC’ i modell 5. 

4.3.2 Vad innebär resultatet om riskhantering? 

Tabell 9 visar att män är överrepresenterade i svarsalternativ C (se bilaga 2 fråga 2), 

vilket visar att män tycks vara mer riskbenägna än kvinnor. Modell 5 (i tabell 10) visar 

att investerare är mindre riskbenägna desto äldre de är (1 % signifikansnivå), medan 

aktieägare och de som arbetar på bank tenderar att vara mer riskbenägna (1 % 

respektive 5 % signifikansnivå). 

4.4 Resultatet kopplat till aktiemarknaden 

Enligt Fama (1970; 1991) säger den effektiva marknadshypotesen (EMH) att de flesta 

människor är rationella och en del är irrationella, det som säger emot detta i resultatet är 

att de allra flesta investerare (90 %) är inte särskilt riskbenägna när de får se skillnaden i 

utfallen för de olika sparalternativen (tabell 9). De flesta respondenter föredrar låg risk 

men ändå diversifierar de lite; de bör diversifiera mer för att minska risken för 

portföljen enligt Markowitz (1952, 1991), Sharpe (1966) och Statman (1987). 

Investerare placerar i genomsnitt i 4 till 5 stycken företag (formel 4 & modell 3 i tabell 

8) och 93 % placerar i 9 företag eller mindre (figur 2), vilket visar att de flesta 

investerare underdiversifierar fast de inte är särskilt riskbenägna. Resultatet är i enlighet 

med Goetzmann och Kumar (2008), som påpekar att investerare i genomsnitt äger 

underdiversifierade portföljer. Figur 2 visar att investerare diversifierar för lite, vilket 

följer mönstret som Goetzmann och Kumar samt Statman (1987) noterat. Detta innebär 

att risken för individens portföljer är högre, än om han/hon hade diversifierat mer 

(Statman 1987). Den låga diversifieringen motsäger beteendeportföljteorin (BPT) på 

grund av att individen inte maximerar förväntad avkastning i förhållande till portföljens 

varians, vilket betyder att investerare inte följer BPT-SA:s teorem 1. 
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Förklaringen till detta enligt EMH är förmodligen att investerare saknar kunskaper 

om riskhantering och därmed agerar de rationellt fast de tar en större risk än vad de 

faktiskt är bekväma med. En annan förklaring skulle kunna komma från den adaptiva 

marknadshypotesen (AMH) som förklarar individers beslut om investeringar genom 

kvalificerade gissningar (Lo 2004). Individen lär sig av sina misstag och kan på så sätt 

fatta ett bättre beslut nästa gång, och med tiden kommer investeraren att förbättra sin 

riskhantering och därmed öka sin diversifiering för att minimera risken. En tredje 

förklaring kan komma från beteendeekonomin där människor ses som normala (både 

dumma och smarta) investerare underdiversifierar fast de inte är riskbenägna, för att de 

helt enkelt inte vet att risken minskar med mer diversifiering. Investerare har olika bias 

samt har lätt för att lita på och följa efter andra investerare. 

Den fjärde förklarningen kommer från portföljteorin som säger ju mer kunskap en 

investerare har desto mer diversifierar han/hon, vilket förespråkas av Goetzmann och 

Kumar samt är i linje med vårt resultat. Tabell 4 visar att respondenterna i genomsnitt 

uppfattar att sin kunskapsnivå om aktier ligger runt två på en femgradig skala, men 

några av de som uppgett en högre kunskapsnivå är de som har studerat ekonomi och de 

som är aktieägare. Formel 4 och modell 3 (tabell 8) visar att individer som studerat 

ekonomi och/eller de som är aktieägare diversifierar mer än de som inte studerat 

ekonomi eller äger aktier.  

Goetzmann och Kumar skriver att investerare som hör till den icke-professionella 

arbetskategorin innehar de minst diversifierade portföljerna, medan de som är 

pensionerade professionella investerare har de mest diversifierade portföljerna. 

Goetzmann och Kumar (2008) betonar att graden av diversifiering ökar med åldern, 

men resultaten från studien visar att graden av diversifiering istället minskar med åldern 

som även Pak och Chatterjee (2016) påstår. Det kan dock bero på att studiens 

respondenter har en snäv åldersfördelning med 67 % av respondenterna som är i 

åldersgruppen 19-29 (tabell 2). 

Tabell 9 visar att investerare generellt sätt undviker att ta större risker, eftersom 90 

% av respondenterna väljer sparalternativet A (riskfritt) eller sparalternativet B 

(mellanrisk). Detta kan förklaras av beteendeekonomin med hjälp av en bias som kallas 

loss aversion, vilket innebär att förluster för individer känns ungefär två gånger så dåligt 

jämfört med vad vinster känns bra (Thaler 1999). En intressant aspekt som syns i formel 

6 (som är kopplad till tabell 9) är att en aktieägare eller en bankarbetare, tenderar att ta 

mer risk än den genomsnittliga investeraren, alltså att bankarbetaren eller aktieägaren är 

mer benägen att välja sparalternativet C (högrisk). Det kan förklaras av EMH som säger 

att investerare har högre kunskaper eller mer erfarenhet av aktier agerar oftast enligt 

marknadsinformation som är unbiased; vilket innebär att de inte påverkas av bias som 

loss aversion och därmed vågar at högre risk (Fama 1970). En annan förklaring till att 

aktieägare eller bankarbetare tar mer risk är att de har bias som högre självförtroende än 

den genomsnittliga investeraren, vilket kommer från beteendeekonomin (Thaler) och 

stämmer med formel 2 och modell 1 (tabell 6). 

Då resultatet saknar vad som ligger till grund bakom respondenternas svar kan 

resultatet inte förklaras av BPT, som förklarar hur investerare beslutar vid skapandet av 

sina aktieportföljer. Det som ändå är intressant är att se utvecklingen av portföljteorin 

och aktiemarknadens teorier – det har de senaste decennierna växt fram nya och 

utvecklade teorier som inkluderar psykologi. I de tidigare teorierna, EMH och 

portföljteorin, ansågs människor som rationella nyttomaximerare, men efter flera 

anomalier har frågan om det faktiskt stämmer lyfts fram.  
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5 Slutsatser 

Investerare som är mest självsäkra (overconfident) är själva aktieägare, har studerat 

ekonomi, arbetar på bank och de som hellre köper aktier själv, samt att män tenderar att 

vara mer självsäkra än kvinnor (formel 2; modell 1 i tabell 6). Formel 6 och modell 5 

(tabell 10) visar att ju självsäkrare investeraren är desto mer riskbenägen är han/hon, de 

som arbetar på bank och/eller är aktieägare var mest riskbenägna.  

Inget samband mellan investerarnas riskbenägenhet och deras riskhantering har 

hittats då investerare som inte är riskbenägna ändå underdiversifierar, vilket betyder att 

de tar en större risk än vad de är bekväma med. Detta beror förmodligen på de flesta 

investerare saknar kunskaper om riskhantering och vet inte att mer diversifiering 

minskar risken för aktieportföljen. De investerare som underdiversifierar är äldre och de 

som saknar relevant kunskap och erfarenhet om aktier. De som diversifierar mest är 

yngre investerare och de som studerat ekonomi, är aktieägare och/eller föredrar att 

handla aktier själva, vilket betyder att ju mer relevant kunskap och erfarenhet 

investerare har om aktier desto mer diversifierar de (formel 3, 4 & 5; modell 2, 3 & 4 i 

tabell 8).  

Ingen slutsats om vilken teori som förklarar investerarnas agerande på 

aktiemarknaden på bästa sätt har gjorts, eftersom resultatet har kopplats och förklarats 

av samtliga teorier; portföljteorin, den effektiva marknadshypotesen (EMH), 

beteendeekonomi och den adaptiva marknadshypotesen (AMH). Beteendeportföljteorin 

(BPT) har endast motbevisats, vilket förmodligen beror på att studien inte undersökt vad 

som ligger bakom investerarens beslut. Det är dock intressant att se utvecklingen av 

aktiemarknadens teorier om hur människor agerar; de nya teorierna hämtar idéer från 

områden utanför ekonomin, bland annat psykologi. 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Det som studien inte undersökte var hur investerare gör sina val; är det den tillgängliga 

informationen som är intressant för att bilda sig en uppfattning; eller går de mer på 

känsla och rykten för att grunda sina beslut? För att studera marknadens individer och 

hur de grundar sina beslut skulle förmodligen en fallstudie på ett företag som arbetar 

med aktiehandel dagligen vara en bra metod. Det skulle vara intressant att följa enskilda 

personer på företaget med olika bakgrunder och erfarenheter, för att dokumentera och 

jämföra deras agerande. Ett annat alternativ är att upprepa en liknande tvärsnittsstudie 

med enkäter som har ett annorlunda urval, exempelvis istället för universitet kan andra 

offentliga platser där det vistas mycket människor i blandade åldrar vara intressanta 

urval. 
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Bilaga 1: Pilotstudie 

Enkätundersökning - Aktier  
I denna enkätundersökning är du anonym och den data vi får in kommer att användas till vår 
kandidatuppsats som skrivs för Uppsala Universitet, Campus Gotland. Det vi vill undersöka är hur 
konsumenter köper aktier. Om du har frågor kontakta Carl Thyrén (070-958 29 11) eller 
Samuel Siltala (072-831 46 18).  
  

  

1. Du har 100 000 kr som du får placera hur du vill i företagen nedan, men du får inte göra 
mer än 10 stycken placeringar.  
  

Atlas Copco: ________  ICA Group: ________  Peab: ________  

Axfood: ________  KappAhl: ________  Sandvik: ________  

Cloetta: ________  MQ: ________  SEB: ________  

H&M: ________  NCC: ________  Skanska: ________  

Handelsbanken: ________  Nordea: ________  SKF: ________  

2.    Nedan har du tre aktieportföljer (uppsättningar av aktier) att välja bland, de har alla 
samma marknadsvärde nu. Vilken portfölj väljer du med den informationen du får 
nedan? (Skriv ett X vid den portföljen som du väljer)  

Portfölj A: ___  Portfölj B: ___  Portfölj C: ___  
Historisk Avkastning       18 %  Historisk Avkastning       24 %  Historisk Avkastning       16 %  

Risk                                    3 %  Risk                                    6 %  Risk                                    2 %  

  

Övriga frågor  
Ringa in ditt svarsalternativ, du skall bara ange ett svar per fråga.  

3. Kön?  
     Kvinna Man    Annat  
4. Hur gammal är du?   
  

     ______  
5. Har du studerat eller studerar du ekonomi?  
     Ja Nej  
6. Äger du aktier?  
     Ja Nej  
7. Hur anser du att dina kunskaper om aktier ser ut på en skala 1 till 5, där 1 är låg och 
5 är hög.  
     (Låg)  1    2    3    4    5  (Hög)  

8. Vilket av följande gör du hellre: köper aktier själv eller har en fondförvaltare som 
köper aktier åt dig?  
     a) Jag köper själv b) Använder fondförvaltare 
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Bilaga 2: Enkät 

Enkätundersökning - Aktier  
I denna enkätundersökning är du anonym och den data vi får in kommer att användas till vår 
kandidatuppsats som skrivs för Uppsala Universitet, Campus Gotland. Det vi vill undersöka är hur 
konsumenter köper aktier. Om du har frågor kontakta Carl Thyrén (070-958 29 11) eller 
Samuel Siltala (072-831 46 18).  
  

  

1. Du har 150 000 kr att placera långsiktigt, minst 5 år, i företagen nedan. Du får placera 
hur du vill, men använd hela beloppet.   
  

Atlas Copco: ________  ICA Group: ________  Peab: ________  

Axfood: ________  KappAhl: ________  Sandvik: ________  

Cloetta: ________  MQ: ________  SEB: ________  

H&M: ________  NCC: ________  Skanska: ________  

Handelsbanken: ________  Nordea: ________  SKF: ________  

2. Du har 100 000 kr och tre olika sparalternativ att placera pengarna i. Markera det 
alternativ du väljer med X.  
 

Alternativ A: ___  Alternativ B: ___  Alternativ C: ___  
Om ett år har du 105 000 kr.  Om ett år är dina pengar 

värda mellan 50 000 kr till 
200 000 kr.  

Om ett år är dina pengar 
värda mellan 0 kr till 
500 000 kr.  

  

Övriga frågor  
Ringa in ditt svarsalternativ, du skall bara ange ett svar per fråga.  

3. Kön?  
     Kvinna Man    Annat  
4. Hur gammal är du?   
  

     ______  
5. Har du studerat eller studerar du ekonomi?  
     Ja Nej  
6. Äger du aktier?  
     Ja Nej  
7. Hur anser du att dina kunskaper om aktier ser ut på en skala 1 till 5, där 1 är låg och 
5 är hög.  
     (Låg)  1    2    3    4    5  (Hög)  
8. Vilket av följande gör du hellre: köper aktier själv eller har en fondförvaltare som 
köper aktier åt dig?  
     a) Jag köper själv b) Använder fondförvaltare  

 


