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Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och förklara på vilket sätt 
placeringsintresserade privatpersoners sparande i finansiella instrument påverkas av de tre 
psykologiska faktorerna anchoring, herd behavior och mental accounting samt att undersöka 
om investerarens belåning och den risk för ökade kostnader som belåning i kombination med 
höjda räntor innebär kan leda till att placeringsintresserade privatpersoner ökar sitt sparande i 
finansiella instrument. 
 
Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats och genomfört en kvalitativ empirisk 
undersökning där vi har intervjuat personer med ett intresse för finansiella placeringar.  
 
Teori: Vi har i vårt teorikapitel sammanställt teorier uppdelade i kategorierna finansiella 
placeringar, herd behavior, mental accounting, anchoring och belåning. 
 
Empiri: I vår empiriska undersökning så har vi genomfört sju intervjuer med personer som 
har ett intresse för finansiella placeringar. Intervjuerna som har genomförts har varit 
semistrukturerade där vi har ställt frågor baserade på de teorier som har presenterats i 
teorikapitlet. Utifrån dessa frågor har vi sedan fört diskussioner med respondenterna gällande 
de olika fält som intervjun berör.  
 
Slutsats: I slutsatserna har vi vägt de teorier som har presenterats i teorikapitlet mot det 
insamlade empiriska material som har framkommit i samband med vår empiriska 
undersökning. Utifrån den information som har framkommit i dessa två kapitel har vi 
formulerat slutsatser inom de områden som studien har undersökt.    
 
Nyckelord: herd behavior, mental accounting, anchoring, belåning, finansiell 
beteendepsykologi, finansiella marknader, finansiella instrument 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt kommer vi att beröra psykologiska fenomen som kan ha en påverkan på 

de  finansiella marknaderna på kort sikt samt vikten med att ha ett långsiktigt finansiellt 

sparande. Därefter kommer vi diskutera varför ett finansiellt sparande kommer bli viktigare 

framöver. Vi avslutar kapitlet med syftet för uppsatsens existens.  

 

1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Psykologins påverkan 

De finansiella marknaderna anses av många vara fascinerande och unika spelplaner. 

Händelser och beteenden på dessa spelplaner kan i vissa fall ses som fullständigt rationella 

och fundamentalt förankrade för att i nästa skede uppfattas som extraordinära och nära 

oförklarliga. Aktörer på de finansiella marknaderna anses i många fall inte agera helt 

rationellt eller fundamentalt enligt många psykologiprofessorer. Två av dessa är Tversky och 

Kahneman (1985) som menar att människors beslutsfattande och handlingar ofta tenderar att 

bryta mot rationalitet. Därmed ser vi det som intressant att undersöka i vilken utsträckning 

psykologin påverkar investerares agerande och på vilket sätt det inverkar på deras 

beslutsfattande och agerande genom att undersöka de tre psykologiska faktorerna herd 

behavior, mental accounting och anchoring. Dessa begrepp används frekvent i forskning kring 

finansiella marknader och beskriver vad som påverkar investerares beslutsfattande och 

agerande. På den finansiella marknaden innebär herd behavior att investeraren väljer att agera 

enligt vad någon annan rekommenderar eller i enlighet med vad någon annan gör. Till 

exempel så kan försäljningar eller köp av finansiella tillgångar som är gjorda av stora ägare 

eller erkänt duktiga aktörer på marknaden leda till att även småsparare väljer att agera på 

samma vis. (Aktiekunskap, 2012)  

 

Mental accounting innebär enligt Richard Thaler (1999) att människor delar upp nuvarande 

och framtida ekonomiska tillgångar i olika mentala fack. Utifrån vilket fack som tillgången 

placeras i tilldelas den en användningsnivå, vilket kan utvecklas som att individen avgör inom 

vilken tidshorisont som de likvida medel som är kopplade till den finansiella tillgången är 

tänkta att konsumeras. Detta kan därmed ha en påverkan på individens konsumtionsbeteende. 

(Thaler, 1999) Begreppet anchoring åsätts på den finansiella marknaden innebörden av att 

investeraren låser fast sig vid sin egen syn på värdet på en finansiell tillgång och avfärdar ny 
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information som skulle kunna ha en väsentlig betydelse för prissättningens utveckling 

(Andersen, 2008). 

 

Finansiell beteendepsykologi är enligt Jay Ritter (2003) ett begrepp som innefattar olika 

psykologiska faktorer som kan spela in när en individ ska fatta ett beslut gällande en finansiell 

investering. Tidigare forskning genomförd av Ritter (2003) har visat på systematiska fel som 

individer begår vid denna typ av beslutsfattande. Exempel på vanliga fel som människor 

enligt Ritter (2003) gör i denna situation är att de sätter för stor tilltro till sin egen kunskap, de 

lägger för stor vikt vid tidigare erfarenheter eller att de utifrån sina preferenser får en 

snedvriden bild av den uppkomna situationen. Vilket beslut som personen fattar beror på vilka 

preferenser som denne har och på hur situationen tolkas. (Ritter, 2003) Det är viktigt att 

studera psykologiska faktorer som kan påverka individen vid ett investeringsbeslut eftersom 

det kan resultera i att investerade pengar går förlorade. Begrepp såsom anchoring, herd 

behavior och mental accounting kan därmed vara viktiga att känna till och ta i beaktning vid 

ett investeringsbeslut för att undvika onödiga risker och för att öka möjligheten till att 

genomföra lyckade investeringar i finansiella tillgångar. Att investera i tillgångar vars värde 

minskas riskerar att få en negativ effekt på hushållens totala sparande och därmed på 

hushållens ekonomiska situation. 

 

För att bli en bra investerare är det enligt Kull (2016) viktigt att beakta de psykologiska 

faktorer som påverkar en individs investeringsbeslut. Det sätt som psykologiska faktorer 

påverkar de investeringsbeslut som tas anses ha en minst lika stor påverkan som de siffror och 

fakta som ligger till grund för beslutet. För att undvika vanliga misstag och kunna fatta bra 

investeringsbeslut så är det därför viktigt att undersöka vilken inverkan det egna medvetandet 

har på de beslut som fattas. Ett typiskt problem som kan uppstå är att känslorna påverkar 

investerarens omdöme, vilket kan leda till bristande rationalitet och logik och att pengar i 

slutänden förloras. (Johanna Kull, 2016) 

 

1.1.2 Varför sparande är viktigt  

I takt med att hushållens sparande har vuxit så har antalet produkter på den finansiella 

marknaden ökat. I vilken utsträckning och i vilken form som spararen väljer att placera sina 

pengar beror inte bara på den avkastning som de förväntar sig att få. Det beror dels på vilken 

risk som spararen är villig att ta och dels på storleken på avgifterna som är förenade med 
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placeringen. (Gustafsson, 2017) Vilken sparform som investeraren väljer att placera sina 

likvida medel i är viktigt att studera i och med att det kan påverka den avkastning som 

placeringen ger. Ett sparande i finansiella instrument kan indikera att investeraren är 

intresserad av att få en förräntning av sitt kapital antingen på kort- eller på lång sikt då en 

sådan investering bygger på att investeraren söker efter avkastning på sitt investerade kapital 

(Sparklubben, 2017). Ett långsiktigt sparande kan till exempel vara ett sparande inför en 

framtida pension. I och med att avkastningen på placeringen påverkar det slutliga utfallet av 

hur stort sparandet blir så kan en god avkastning leda till en högre grad av måluppfyllnad. I 

det exempel som anges ovan så skulle en god avkastning på den finansiella placeringen kunna 

leda till en högre levnadsstandard som pensionär.  

 

De svenska invånarnas planer för sin framtida pension innefattar en ökad möjlighet till 

resande, mer tid för att utöva sin hobby samt mer tid för att umgås med familj och vänner. En 

undersökning gjord av Sifo för Swedbank och Sparbankernas räkning visar att över hälften av 

deltagarna i studien är oroliga för att inte kunna klara av att leva på den låga pensionen som 

pensionärer. Undersökningen visar även att många är positivt inställda till att jobba längre för 

att kunna få en högre pension. Arturo Arques som är privatekonom på Swedbank anser att det 

på grund av den risk som finns för lägre pensioner i framtiden blir allt viktigare att ha ett 

privat sparande och poängterar även vikten av att börja spara i tid för att ha möjlighet till en 

bättre tillvaro som pensionär. (Arques, 2017) En anledning till att vikten av att börja spara i 

tid kan vara väsentlig är att avkastningen över en längre tid kan växa med hjälp av ränta på 

ränta-metoden, vilken kan göra att avkastningen på investeringen över tid ökar (Sparklubben, 

2017). Ränta på ränta-metoden kommer att redogöras för längre fram i uppsatsen. 

 

De senaste åren så har det enligt Richard Thaler (1994) blivit allt vanligare med långsiktiga 

sparanden där det finns ett särskilt mål. Dessa mål kan till exempel vara sparande till en 

bostad eller sparande till en framtida pension. Medellivslängden är högre än tidigare samtidigt 

som bostadspriserna generellt har ökat, vilket innebär att sparandet måste ökas för att målet 

ska kunna uppnås. Upprättandet av ett mål utgör incitament för ett ökat sparande och kan 

resultera i en högre slutlig avkastning. (Thaler, 1994) Att spara med utsatta mål som drivkraft 

kan leda till ett ökat sparande och är viktigt att studera då detta kan förbättra 

levnadsstandarden för individen. Ett finansiellt sparande kan även vara viktigt för att kunna 

täcka framtida ökade kostnader. I dagens låga ränteläge betalas en historiskt låg ränta på lån 

hos finansiella institut, om räntan skulle stiga och kostnaderna för lånen därmed skulle öka 
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kan det vara en trygghet för hushållen att ha ett sparande som buffert. Detta för att inte tvingas 

sälja en mer essentiell tillgång såsom en bostad vid kapitalbehov. 

Det ränteläge som idag råder med en historiskt låg ränta har gjort att utlåningen till 

allmänheten har ökat och den svenska befolkningen är högt skuldsatt (Lucas, 2014). Det låga 

ränteläge som dagens negativa ränta får definieras som gör att vi anser att kostnaden för dessa 

lån just nu är låg sett ur ett historiskt perspektiv. Adrian och Song Shin (2013) har i sin 

forskning kommit fram till att stigande ränta indikerar att hushållens kostnader kommer att 

öka vilket sätter press på deras privata ekonomi. För att kunna hantera de ökade kostnader 

som en höjd ränta skulle innebära är det viktigt att det finns tillgängliga resurser för att möta 

denna förändring. (Adrian & Song Shin, 2013) Ett ökat sparande kan vara ett bra sätt att 

lyckas hantera dessa ökade kostnader, vilket gör sparande till ett viktigt ämne att diskutera.  

Illustration med diagram om svenska hushållens ökade skuldsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen, data hämtad från Ekonomifakta. 
 

1.2 Problematisering  

1.2.1 Problem vid sparande 

Enligt Anja Haglund (2017) är många invånare i Sverige osäkra på om de kommer kunna leva 

på sin pension i framtiden. Resultatet av en undersökning som Sifo har utfört på uppdrag av 

Swedbank visar att tjugosju procent av invånarna i Sverige är oroliga över huruvida de 

kommer klara av att leva på sin pension. De yngre i dagens samhälle riskerar att endast få ut 

en pension som motsvarar cirka femtiofem procent av sin slutlön när pensionen inträder som 

huvudsaklig inkomstkälla. Genom att ha ett finansiellt sparande med låga fondavgifter och 
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förvaltningsavgifter förbättras därför förutsättningarna för att ha en god ekonomi avsevärt när 

det är dags för pensionen. (Haglund, 2017) Den minskade pensionen riskerar att få 

konsekvenser för den som inte planerar inför sin pension. Att se över sina avgifter och att ha 

ett mer aktivt sparande kan bli viktiga parametrar för att minska risken för en ansträngd 

ekonomisk tillvaro när pensionen inträffar. 

 

Enligt Barba och Pivetti (2009) så har skuldsättningen i relation till hushållens inkomster ökat 

under de senaste åren. Denna ökning har främst visat sig i de hushåll som har en låg inkomst 

då det är inom denna grupp som skuldkvoten är högst. Genom att frigöra kapital från sitt 

boende har hushållen ökat sin förmögenhet som huvudsakligen har använts för konsumtion. 

Detta är pengar som istället kunde ha investerats i finansiella tillgångar såsom aktier eller 

obligationer. Att hushållen konsumerar sitt överskott på kapital istället för att spara dem i 

finansiella tillgångar är ett problem då hushållens buffert för framtida ökade kostnader 

minskar. (Barba & Pivetti, 2009) 

 

1.2.2 Problem vid belåning 

Ett annat potentiellt problem för de svenska hushållen är enligt riksbankschef Stefan Ingves 

(2012) den generellt höga skuldsättningen. Sedan år 1995 styrs den svenska penningpolitiken 

av ett inflationsmål som infördes i syfte att främja en låg och stabil inflation. Till följd av en 

strävan mot detta mål så har Riksbanken fört en expansiv penningpolitik, vilket har bidragit 

till att befolkningens skuldsättning har ökat. En ökad skuldsättning ökar risken för att 

befolkningen blir mer sårbar för ekonomiska händelser som till exempel en nedgång i 

konjunkturen eller höjningar av styrräntan. Ur företagens synvinkel kan påverkan av att 

hushållen får mindre kapital rendera i att efterfrågan på företagens varor och tjänster minskar, 

vilket kan leda till en ökad arbetslöshet. (Ingves SvD.se 2012)   

 

Till följd av den expansiva penningpolitik som Riksbanken har fört så har räntorna sjunkit till 

historiskt låga nivåer (Riksbanken, 2016). Piketty (1997) anser att ett lågt ränteläge leder till 

att både rörligheten av samt förmögenheterna i sig ökar och att tillväxten i ekonomin 

utvecklas snabbare. Ett högre ränteläge leder istället till en lägre kapitalstock samt en mindre 

konsumtion eftersom investeringar tenderar att bli ineffektiva på grund av ökade kostnader för 

krediterna. Hög ränta indikerar även på en sämre rörelse och allokering av förmögenheter. 

(Piketty, 1997) 
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1.2.3 Problem vid investeringar  

En möjlighet för att minska tidigare nämnda fond- och förvaltningsavgifter och för att öka 

möjligheten till en växande avkastning på det investerade kapitalet kan vara att mer aktivt 

förvalta och se över sina finansiella placeringar. Lusardi och Mitchell (2014) hävdar att 

människor fattar beslut kring sin ekonomi utan att ha kunskaper som kan användas för att 

skapa förutsättningar för att generera en god privatekonomi. Människor styr sin ekonomi och 

sitt finansiella sparande utan att ha kunskaper om de risker som medföljer kring denna typ av 

verksamhet. Trots att många människor har fattat en rad beslut på den finansiella marknaden 

och upplevt flera omvälvande händelser som till exempel börskrascher eller finanskriser tar de 

inte tillräcklig lärdom av detta. Placeringar på finansiella marknader innebär en risk och 

många människor utsätter sig för onödiga risker som riskerar att få negativa konsekvenser för 

den privata ekonomin. En betydande andel av befolkningen anses sakna förmåga att beakta de 

risker som de utsätts för och de bedöms ha svårt att kunna hantera sin ekonomi. (Lusardi & 

Mitchell, 2014) Ett högt risktagande som riskerar att leda till ekonomiska förluster gör vikten 

av att ha ett sparande större för att kunna ha en stabil ekonomisk situation oavsett utfall på 

den finansiella placering som har gjorts. 

 

I sitt finansiella sparande använder sig människor av olika strategier. Den avkastning som 

investeraren erhåller varierar beroende på vilken strategi som väljs. Detta utgör ett problem då 

det är svårt för den som gör investeringen att veta vilken strategi som ger det bästa utfallet. 

(Chan & Lakonishok, 2004) Brister i insikten om begränsningarna i sin egen kompetens kan 

göra att stora summor investeras utan att sprida risken och utan att beakta den potentiella risk 

som investeraren utsätter sig för. Genom att ha inte ha kunskaper om de investeringar som 

görs så utsätter sig investeraren för stora risker, vilket kan leda till att kapital istället går 

förlorat. (Marshall, Prusak & Shpilberg, 1996) Ett möjligt sätt för att få bättre kontroll på sitt 

finansiella sparande kan vara att reflektera över sitt kunnande och sitt beteende till exempel i 

samband med fluktuationer i värdet på tillgången och utefter detta utarbeta en egen strategi 

som passar en själv. 

 

Finansiell beteendepsykologi är ett verktyg på finansmarknaden som har vuxit fram för att 

belysa problem som uppstår för den traditionella investeraren. Finansiell beteendepsykologi 
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argumenterar för att förståelsen av finansiella fenomen kan underlättas genom att upprätta 

modeller där vissa komponenter i modellen inte agerar rationellt. (Tversky & Kahneman 

1985) Merparten av de modeller som historiskt har utformats för att underlätta förståelse för 

finansiella marknader förutsätter att människor agerar rationellt. Rationalitet stipulerar i detta 

fall på två faktorer, att individen vid mottagandet av ny information kontinuerligt justerar sin 

uppfattning om den uppkomna situationen samt att individen alltid utefter den nyligen 

inkomna informationen fattar ett accepterat och bra beslut. Studier har visat att människan 

inte alltid agerar rationellt och detta är ett problem i de situationer när information ska 

utvärderas och finansiella beslut ska fattas. (Barberis & Thaler 2003) 

 

1.3 Forskningsfrågor 
1. På vilket sätt påverkar de tre psykologiska faktorerna anchoring, herd behavior och mental 

accounting det finansiella sparandet hos personer med ett intresse för finansiella placeringar? 

2. Påverkar investerarens belåning samt den risk för ökade kostnader som höjda räntor 

kommer att innebära det finansiella sparandet hos personer med ett intresse för finansiella 

placeringar?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och förklara på vilket sätt 

placeringsintresserade privatpersoners sparande i finansiella instrument påverkas av de tre 

psykologiska faktorerna anchoring, herd behavior och mental accounting samt att undersöka 

om investerarens belåning och den risk för ökade kostnader som belåning i kombination med 

höjda räntor innebär kan leda till att placeringsintresserade privatpersoner ökar sitt sparande i 

finansiella instrument. 

 
 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till sparande i finansiella instrument och har därmed 

valt bort andra typer av sparanden. De tre psykologiska faktorer som vi har valt att begränsa 

vår undersökning till är herd behavior, anchoring och mental accounting. Populationen som vi 

inriktar oss emot i vår undersökning är personer inom Småland med ett intresse för finansiella 

placeringar och ett aktivt engagemang i en förening med fokus på finansiellt sparande. 
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I vår inledning och problematisering så redogör vi för möjligheten och påverkan av att spara i 

finansiella instrument för att stärka den egna finansiella situationen när pensionen inträder 

samt redogör för möjliga problem som kan inträffa om sparandet åsidosätts inför denna 

situation. Vi anser att redogörande kring pensionen är av väsentlig betydelse kring varför 

människor bör upprätta ett sparande och vilka konsekvenserna kan bli om detta inte tas i 

beaktande. Därmed anser vi det vara berättigat att omnämna pensionen i denna del av 

uppsatsen trots att den berör vad som påverkar investeraren på längre sikt än vad som i övrigt 

behandlas i denna uppsats. De psykologiska faktorerna innefattar agerande och 

beslutsfattande som påverkar investeringar och sparande på kort sikt. Vi anser att pensionen 

har en indirekt koppling till de faktorer som vi ämnar att undersöka då de beslut som fattas 

kring en investering idag kan få en stor effekt på lång sikt till exempel om investeringen 

behålls som ett pensionssparande. Att då ha haft ovanstående i beaktande i sitt sparande kan 

utgöra en viktig skillnad eftersom flertalet människor inte anser sig komma att kunna leva på 

sina pensioner. Med hänvisning till att sparande till pensionen berör en längre tidshorisont än 

vad vi ämnar undersöka i denna uppsats så har vi valt att inte utveckla diskussionen kring 

pension ytterligare. 
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2. Metod  

I följande kapitel kommer inledningsvis begrepp som frekvent används i studien att definieras. 

Valet av uppsatsens forskningsmetod kommer sedan att redovisas. Slutligen presenteras en 

diskussion kring varför vi anser att valet av metod som använts är lämplig för rapportens 

bestämda situation. 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Finansiella instrument 

Eftersom finansiellt sparande både är ett väldigt omfattande, och i vissa fall ospecificerat 

begrepp har vi valt att definiera finansiella instrument som aktier, fonder, obligationer och 

produkter kopplade till dessa marknader. 

 

2.1.2 Definition av populationen 

Vi definierar en person med ett intresse för finansiella placeringar som en person som aktivt 

sparar i finansiella instrument och som för närvarande har ett engagemang i en förening 

kopplad till finansiellt sparande. Vi anser att en person som stämmer in på ovan ställda krav 

har både den kunskap och erfarenhet som krävs för att dels förstå de frågor som inkluderas i 

intervjun, samt kommer kunna ge oss informativa och utförliga svar på dessa frågor.  

 

2.1.3 Psykologiska fenomen 
De psykologiska fenomen som vi har valt att undersöka ryms inom begreppet finansiell 

beteendepsykologi. Finansiell beteendepsykologi definieras som psykologisk påverkan som 

kan leda till att beslut fattas kring finansiella placeringar. De psykologiska faktorer som kan 

påverka en individs finansiella sparande är för många och för komplexa för att samtliga ska 

rymmas i denna uppsats inom den tidsram som finns tillgänglig. Vi har därför valt att 

definiera psykologiska faktorer som tre fenomen som vi ser kan vara viktiga delar när en 

individ fattar beslut kring sitt finansiella sparande. Dessa faktorer är herd behavior, mental 

accounting och anchoring. Herd behavior innebär ett flockbeteende där en person väljer att 

följa efter en viss grupps beteende eller handlingar. Mental accounting innebär att en person 

gör mentala uppdelningar av pengar och kapital, vilket betyder att individen har en 

differentierad syn på pengar beroende på var de kommer ifrån eller vad de är avsedda för. 

Anchoring betyder förankring och innebär att en person håller sig fast vid en typ av 

information eller slutsats, även om ny information eller data skulle komma till känna.  



	 18	

2.2 Förförståelse 

Förförståelse innebär att vi som uppsatsskribenter redogör för den subjektiva bild som vi har 

med oss sedan tidigare in i forskningsprocessen. Detta baseras på kunskaper, förståelse och 

förväntningar inom de områden som vi kommer att undersöka som vi tillhandahållit före 

uppsatsens uppkomst. Genom att redogöra för de kunskaper som vi har med oss sedan 

tidigare så ger vi läsaren en möjlighet att kunna värdera och nyansera våra antaganden och 

reflektioner genom att sätta dessa i relation till vår kunskapsnivå. (Widerberg, 2002) Vi som 

skriver denna uppsats har ett gemensamt intresse av finansiella placeringar och har själva 

sysslat med detta under flera års tid. Genom detta intresse så har vi kommit i kontakt med och 

själva utsatts för de psykologiska faktorer som vi ämnar att undersöka. Även belåning är en 

faktor som vi har reflekterat över och tagit i beaktande gällande våra egna placeringar. Vi 

anser det vara en fördel att skriva om fenomen som vi själva har varit i kontakt med och har 

erfarenhet av då vi tror att detta kan hjälpa oss att på ett bättre sätt kunna förstå 

respondenternas tankegångar i vår empiriska undersökning. Genom vår utbildning har vi även 

flera gånger kommit i kontakt med finansiella placeringar, men inte fått någon möjlighet att 

fördjupa oss kring ämnet. Genom detta gemensamma intresse samt avsaknaden av 

fördjupning inom ämnet i vår utbildning föll valet av vårt ämne för denna uppsats att skriva 

om finansiella placeringar.  

 

2.3 Kvalitativ Analys 

Valet av forskningsmetod baseras på den frågeställning som studien ämnar undersöka. I 

uppsatsens forskningsfrågor ämnar vi att ingående undersöka hur det finansiella sparandet hos 

den utvalda populationen påverkas i kombination med flera olika faktorer. Utifrån 

forskningsfrågorna anser vi att en kvalitativ forskningsmetod är bäst lämpad för denna 

uppsats. Ett viktigt argument för vårt val av en kvalitativ forskningsmetod är att vi vill skapa 

en möjlighet att föra en dialog med respondenten där vi ges möjlighet att ställa följdfrågor för 

att få svar som svarar mot frågeställningen.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden används i större omfattning för att göra en djupgående 

analys eller för att skapa en förståelse för ett fenomen medan den kvantitativa metoden 

används för att på ett mindre ingående vis förklara fenomenet eller mäta eventuella samband 

(Bryman & Bell 2013). Forskningsfrågorna i denna uppsats syftar till att undersöka på vilket 

sätt som det finansiella sparandet påverkas av de olika faktorerna. För att kunna undersöka 
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detta så anser vi att det krävs en mer djupgående interaktion med respondenten än vad den 

kvantitativa metoden kan erbjuda. Detta ges möjlighet till med de kommunikativa 

egenskaperna som den kvalitativa metoden erbjuder i form av att kunna utföra intervjuer. Att 

genomföra intervjuer ger oss även möjligheten att ställa följdfrågor där respondenterna kan 

utveckla hur, om och varför de påverkas, vilket i enlighet med forskningsfrågorna är en 

förutsättning för att kunna besvara på vilket sätt som påverkan sker.  

 

Kvalitativ forskning är jämfört med den kvantitativa mer benägen att använda sig av 

beskrivande detaljer i upprättandet av sin undersökning. Möjligheten att kunna tillhandahålla 

detaljer där begrepp och definitioner kan redogöras för och där respondenten kan sättas in i en 

kontext kan underlätta för respondenten vid besvarande av de frågor som ställs. Kvalitativa 

forskare betonar vikten av en kontextuell förståelse för respondenten, vilket gör användandet 

av detaljer till en viktig del av den kvalitativa forskningen. (Bryman & Bell 2013)   

 

2.4 Forskningsansats 
Valet av forskningsansats relaterar till hur teori och empiri kan kopplas samman. Patel och 

Davidson (2011) anger tre begrepp som används för att kunna relatera teori och empiri till 

varandra, dessa är induktion, abduktion och deduktion (Patel & Davidson, 2011). En deduktiv 

ansats utgår ifrån tidigare framtagen teori och grundar sig på att ett antagande eller ett 

påstående utarbetas utifrån en viss teori för att accepteras eller förkastas i en vetenskaplig 

prövning. Induktion bygger på att generella slutsatser utarbetas genom att studera utgången i 

enskilda studier. Utgångspunkten är därmed att det som tidigare har varit det mest frekventa 

utfallet kommer att bli utfallet nästa gång en prövning görs. (Fejes & Thornberg, 2015) 

Utifrån uppsatsens forskningsfrågor och utifrån valet av intervjuer som empiriskt underlag så 

har vi valt att genomföra en abduktiv ansats. Abduktion innebär att skribenten konstant 

pendlar mellan de data som framställs i empirin och tidigare kända teorier för skapa en 

förståelse för det fenomen som studien ämnar att undersöka. De slutsatser som genereras 

genom abduktion är alltid temporära och öppna för att förändras om det skulle tillkomma ny 

data. Forskaren är därmed öppen för att ta in ny information men avvisar inte heller den 

tidigare forskning som har framtagits utan finner en kombination däremellan. (Fejes & 

Thornberg, 2015)   

Vårt val att använda en abduktiv ansats grundar sig i att vi noterat den pågående debatt som 

under en längre tid har varit aktuell angående Riksbankens penningpolitik och den ökande 
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skuldsättning som den av många anses ge upphov till (Riksbanken, 2016). Samtidigt läste vi i 

en artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv (Johan Lind, 2016) som menade att det finansiella 

sparandet är på en historiskt hög nivå. Utifrån dessa två fenomen funderade vi över en 

eventuell koppling och började resonera kring huruvida riskerna med belåning påverkar 

sparandet i allmänhet och sparande i finansiella instrument i synnerhet. De tre psykologiska 

fenomen som vi undersöker kom vi till en början i kontakt med via podcasten Fill or kill 

(Fredrik Karlsson Hedin 2015-06-23) som handlar om olika typer av handel med finansiella 

instrument. Utifrån formuleringarna på begreppen i podcasten kunde vi relatera till egna 

erfarenheter som vi och personer i vår närhet som har placeringar på de finansiella 

marknaderna har upplevt och därmed börjat reflektera över. Med utgångspunkt i förda 

resonemang kring de tre psykologiska faktorerna samt kring belåning började vi söka efter 

litteratur och tidigare forskning. Detta gjordes för att samla in teori inom dessa fält och belysa 

olika delar kring dessa faktorer som kan vara av värde för studien, vilket stämmer överens 

med en induktiv ansats. Vi har sedan genomfört en empirisk studie för att undersöka huruvida 

vår insamlade teori är förenlig med verkligheten vilket överensstämmer med en deduktiv 

ansats. För att komma fram till våra slutsatser så ville vi väga den tidigare forskning som 

tillhandahålls inom dessa fält med den insamlade data som vi tillhandahöll i den empiriska 

undersökningen. Med detta tillvägagångssätt anser vi att kombinationen av de två 

ytterligheterna induktiv- och deduktiv ansats, vilket är en abduktiv ansats är bäst lämpad för 

vår studie.  

 

2.5 Undersökningsdesign 

I och med vårt val att utföra en kvalitativ studie så har vi genomfört en empirisk undersökning 

baserad på intervjuer. En intervju är en dialog mellan skribent och respondent där syftet är att 

skribenten ska tillskansa sig kunskap eller synsätt som tillför nya insikter till forskningen. 

(Ahrne & Svensson 2016) Vårt starkaste argument för att använda oss av kvalitativa 

intervjuer i denna uppsats är att den ger oss möjligheter att följa upp vår frågeställning med 

följdfrågor. Vi ges en möjlighet att genom djupgående samtal med respondenten upptäcka och 

identifiera egenskaper inom de fält som ämnar undersöka som vi tidigare inte har tagit i 

beaktning (Patel & Davidson 2011). Vi får även möjlighet att genom den verbala dialogen 

använda oss av en teknik som kallas för probing. Probing innebär att vi genom följdfrågor på 

ett djupare plan kan undersöka de uppfattningar och resonemang som respondenterna har 
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kring det aktuella fenomen som för tillfället berörs i diskussionen. (Fejes & Thornberg 2015) 

De fenomen som berörs i intervjun finns i sin tur formulerade i forskningsfrågorna.  

Kvalitativa intervjuer kan ha olika grad av strukturering. Detta innebär att den som intervjuar 

i olika grad styr intervjun och i vilken ordning som frågorna ska ställas. Våra intervjuer har 

genomförts enligt en metod som benämns semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi 

inför intervjun har förberett teman som är hämtade ur den teoretiska referensramen som ska 

behandlas under samtalet men att stor frihet har lämnats till respondenten i dennes utformande 

av sina svar. (Patel & Davidson, 2011) Genom att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer så får vi möjlighet att tillgodogöra oss information och reflektioner som 

respondenten besitter utöver de raka svaren på frågorna, vilket tillför ytterligare information 

till undersökningen.    

     

För att belysa de frågor vi vill ha svar på och för att minska risken för missförstånd så har vi 

valt att formulera ett resonemang om de fenomen som vi undersöker. Vi har här försökt att 

vara så objektiva som möjligt och enbart gett en definition på de begrepp som är väsentliga 

och en potentiell situation där de kan uppstå. Objektiviteten är enligt Widerberg (2002) 

väsentlig för att undvika att respondenten använder den information som vi tillhandahåller för 

att skapa sig en uppfattning utan enbart använder den för att förstå frågans innehåll och i 

vilken kontext som fenomenet är tänkt att placeras (Widerberg, 2002).     

 

Då vissa respondenter hade som krav att få vara anonyma vid ett deltagande i vår 

undersökning valde vi att anonymisera samtliga intervjupersoner. Vi anser att detta till stor 

del är positivt då vi inte riskerar att respondenterna reserverar sig eller väljer att inte svara 

fullständigt på vissa av intervjufrågorna som kan ses som känsliga. Det negativa med 

anonymiseringen är att trovärdigheten minskar på grund av att respondenterna inte blir 

möjliga att identifiera för läsaren. (Bryman & Bell 2013) Detta har vi dock försökt att 

kompensera genom att ha en kort beskrivning av varje person. Tanken är att den korta 

bakgrunden ger läsaren en möjlighet att bilda sig en uppfattning i stort om vem den 

intervjuade personen är.  

 

Varje intervju tog mellan 30 minuter upp till en timme att genomföra. Fem intervjuer ägde 

rum via telefonsamtal och de två andra intervjuerna har skett genom besök på respondentens 

arbetsplats. Eftersom endast två av sju intervjuer har genomförts som direkta intervjuer anser 

vi att vi i stor utsträckning har undvikit intervjueffekter. En så kallad intervjueffekt innebär 
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enligt Patel och Davidson (2011) att respondenten anpassar sina svar efter intervjuaren och 

vad den antas söka för svar. De menar vidare att en intervjueffekt kan komma att påverka 

reliabiliteten som följd av att svaren anpassas eller justeras i en viss mån. Risken för att 

intervjueffekter ska inträffa är större om inte de som utför intervjuerna är tränade och har 

erfarenhet av att sköta intervjuer. (Patel & Davidson, 2011) I både intervjuerna via telefon och 

de som är genomförda via besök har vi ställt raka och neutrala frågor och enbart avbrutit 

respondentens resonemang om något har tolkats fel eller behövt förtydligas. Därmed har vi 

försökt att minimera vårt inflytande på de deltagande personerna. 

 

2.6 Urval 

Populationen som vi väljer att rikta vår undersökning mot är personer inom Småland som har 

ett intresse av finansiella placeringar. För att försäkra oss om att det är denna målgrupp som 

är vårt urval kommer vi att rikta undersökningen till människor som har ett aktivt 

engagemang i en förening kopplat till finansiellt sparande. Anledningen till att vi har valt att 

rikta in oss på personer med ett intresse för finansiella placeringar är att vi anser det vara 

fördelaktigt med ett intresse och kunskap inom det område som vi låter våra respondenter 

svara på frågor om. Genom att göra ett subjektivt urval och genom att vända oss till 

människor med detta gemensamma intresse så anser vi att de svar och reflektioner som 

återges ges oss en god empirisk grund i och med att det innebär att empirin kopplas till vår 

angivna population. (Olsson & Sörensen, 2011) 

  

Vi anser att det hade inneburit att respondenternas svar inte hade haft samma tillförlitlighet 

samt att risken hade varit större för att svaren hade varit missvisande om vi hade vänt oss till 

allmänheten och inkluderat personer utan något särskilt intresse för finansiella placeringar. 

Detta då vi anser att det är av väsentligt värde att respondenterna har vissa förkunskaper inom 

finansiella placeringar för att kunna bemöta våra frågor. Vi har därför varit selektiva i urvalet 

till våra intervjuer för att kunna försäkra oss om att varje person haft en bakgrund inom 

finansiellt sparande, vilket vi anser krävs för att kunna besvara frågorna. Vi säkerställer att 

respondenten uppfyller detta krav genom att vända oss till medlemmar i föreningar inom 

finansiellt sparande.  

 
 



	 23	

2.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvalitet på forskning. Begreppet har sitt 

ursprung i den kvantitativa forskningsmetodiken men har på senare år även börjat användas 

av vissa forskare som sysslar med kvalitativ forskning. (Fejes & Thornberg, 2015) Validiteten 

i en kvalitativ studie är inte begränsad till insamlingen av data, utan omfattar samtliga delar 

inom forskningsprocessen. Begreppet validitet ges därmed en bredare definition i kvalitativ 

forskning jämfört med i kvantitativ forskning och den kan yttra sig på olika sätt i 

undersökningen beroende på vilken typ av fenomen som undersöks. Varje kvalitativ 

forskningsprocess anses vara unik och kräver sitt eget tillvägagångssätt för att säkerställa 

validiteten, därmed så går det inte att formulera generella regler eller procedurer för att 

säkerställa validiteten i kvalitativ forskning. (Patel & Davidson, 2011)  

 

Våra frågeställningar till intervjuerna har formulerats med utgångspunkt i de teoretiska 

referensramar som vi har redogjort för i teorikapitlet. Genom att frågeställningen är direkt 

kopplad till teorierna har vi kunnat härleda och analysera de svar som vi har fått och kunnat 

jämföra dessa med tidigare forskning för att stärka vår validitet. Vi har sökt efter delar i den 

teoretiska referensramen där det råder delade meningar och har där varit intresserade av att 

diskutera hur våra respondenter resonerar kring det aktuella ämnet. De svar som därifrån 

erhållits som empiriskt underlag har vi sedan jämfört med teorierna för att analysera vilka 

delar som skiljer sig åt och vilka som har en bättre överensstämmelse. Vi är medvetna om att 

vi genom att endast ha en insamlingsmetod av data i form av våra intervjuer riskerar att få en 

svagare validitet, då vi endast har möjlighet att jämföra det empiriska underlaget med den 

teoretiska referensramen. Genom att använda väletablerade teorier i den teoretiska 

referensramen samt endast tillfråga personer med ett intresse och vissa förkunskaper inom 

ämnet har vi försökt att stärka validiteten och anser att den är tillräckligt stark för att studien 

ska kunna klassas som tillförlitlig. 

 

Validitetsbegreppet kan delas in i intern- och extern validitet. Intern validitet innebär att det 

ska finnas en matchning där teori och empiri har en god överensstämmelse med varandra. 

Den externa validiteten berör huruvida de resultat som genereras kan generaliseras i andra 

situationer än de som anges i studien. (Bryman & Bell 2013) Lecompte och Goetz (1982) 

anser att en god intern validitet utgör en styrka i en kvalitativ studie medan de ifrågasätter den 

externa validiteten. Detta gör de med utgångspunkt i att de begränsade urval som oftast 

medföljer en kvalitativ studie ger små möjligheter till att kunna generalisera resultaten i en 
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annan kontext. (Lecompte & Goetz, 1982) Vi har i vår studie inte lagt någon vikt vid den 

externa validiteten då vi inte tror att en undersökning med endast sju respondenter utgör en 

grund för att kunna generalisera.  

 

Begreppet reliabilitet ges en alternativ definition inom kvalitativ forskning jämfört med hur 

det definieras inom den kvantitativa forskningen. En hög reliabilitet innebär i grunden att 

identiska undersökningar som genomförs flera gånger ska resultera i samma utfall. I en 

kvalitativ studie så blir detta svårt att uppnå och det åsätts inte heller samma tyngd i 

bedömningen kring den empiriska undersökningens tillförlitlighet. Ett viktigt argument för 

detta är att personen som intervjuas konstant intar ny information som gör att denne kan 

tänkas revidera sin åsikt utifrån den nytillkomna informationen. Undersökningens 

förutsättningar blir därmed inte samma vid de olika tillfällena vilket utgör problem för 

reliabiliteten. Därmed anses inte reliabiliteten eller tillförlitligheten vara låg inom kvalitativ 

forskning om utfallet mellan två olika undersökningstillfällen skiljer sig åt. (Patel & Davidson 

2013) Mot bakgrund av ovan angiven information har vi valt att inte använda något specifikt 

förhållningssätt för att uppnå en stark reliabilitet. Vi anser att ett kontinuerligt flöde av 

information och känslor som når en människa gör att deras svar på samma fråga kontinuerligt 

ändras över tid, vilket gör att vi inte anser att reliabilitet bör åläggas någon vikt i denna 

uppsats. Med hänsyn tagen till att varje enskild individs beslut gällande sitt finansiella 

sparande kan påverkas av personens känslor och egna uppfattningar av en uppkommen 

situation anser vi inte att reliabilitet bör åsättas någon tyngd i vår studie. Utifrån att de frågor 

vi ställer inte kan besvaras med fakta utan med individuella åsikter och värderingar förväntar 

vi oss inte att samma undersökning ska generera ett liknande utfall i en annan miljö eller vid 

en annan tidpunkt. Vi tror att personer kontinuerligt i takt med att tiden går tar till sig nya 

intryck och tillskansar sig nya kunskaper som gör att den enskilde individens svar på en 

specifik fråga kan skilja sig väsentligt åt till exempel beroende på dennes nuvarande 

sinnestillstånd eller på den rådande allmänna opinionen i samhället vid denna tid.   

 

Som vägledning till upprättande av forskning inom samma fält som vår undersökning riktar 

sig till har vi tillhandahållit en del lärdomar längs resans gång. Att innefatta personer med 

vissa förkunskaper inom det fält vi har undersökt har visat sig vara av väsentlig betydelse för 

uppsatsens relevans. Utifrån de frågeställningar som användes vid intervjuerna blev det 

intressanta diskussioner som visar på flera olika aspekter på samma situation utifrån olika 

individers värderingar och synsätt på risk till exempel risk eller konsumtion. Just kvaliteten på 
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diskussionerna som blir vid intervjutillfället tror vi har stor betydelse för vilket resultat som 

genereras. Just i sådana frågeställningar där respondentens tankar och åsikter åsätts stor 

betydelse valde vi att upprätta intervjuerna enligt en löst hållen modell där diskussionen 

överordnas att kontinuerligt ställa nya frågor. I och med att vi inte tillhandahöll några korta 

enkla svar på våra relativt komplexa frågor så fann vi värdet i själva diskussionen där vi 

genom våra semi-strukturerade intervjuer fick möjlighet att flika in och ställa följdfrågor där 

vi ansåg det lämpligt.   

 
 

2.8 Forskningsetik 
Vi har under vår empiriska undersökning varit noga med att redogöra för syftet och 

betydelsen av varje intervju för intervjupersonerna, såväl som att vi har lyssnat på 

respondenterna och gett dem möjligheten att vara anonyma eller avsluta deltagandet. Därmed 

anser vi att vi haft ett etiskt förhållningssätt i form av samtycke, tillit och integritet under 

arbetets gång. Vi har skyddat respondenternas identitet genom att de under denna uppsats 

benämns som Person A-G. I samtycke med varje respondent har vi trots anonymitet av namn 

haft möjligheten att ge läsare av denna uppsats en kort bakgrund om varje deltagande person i 

undersökningen. Genom att vi har visat hänsyn och skapat tillit hos våra respondenter är vi 

övertygade om att intervjuerna gett oss ett bättre material för vår forskning.  

  

Vi ser inte att det finns någon märkbar samhällelig aspekt för vår undersökning då den är 

oberoende, varken behandlar eller är menad att utreda skillnader mellan kulturer eller 

religioner. Därmed är detta inget som vi tagit i beaktande under uppsatsens gång. 

  
 

2.9 Metodkritik 

Vid valet av forskningsmetodik så uppstår det problem som vi i egenskap av skribenter bör 

förhålla oss till. Att genomföra intervjuer, vilket är ett kännetecken för den kvalitativa 

forskningen, innebär vissa svårigheter. Exempelvis är intervjuer som arbetssätt tidskrävande 

för forskaren som ska strukturera och planera intervjun med det kringarbete som finns både 

före och efter intervjuns genomförande. Det kräver även en tidig planering för att finna 

lämpliga tidpunkter som passar respondenterna för att intervjuerna ska kunna genomföras. 

(Ahrne & Svensson 2016)  
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I de intervjuer som sker via direkta intervjuer, vilket innebär intervjuer där forskare och 

respondent möts ansikte mot ansikte utan hjälp av tekniska instrument kan enligt Patel & 

Davidson (2011) en så kallad intervjueffekt uppstå. Intervjueffekten innebär att forskaren 

genom sitt sätt att prata och agera kan ha en inverkan på de svar som ges. Detta kan komma 

att påverka kvaliteten på de svar som respondenten ger och respondenten kan istället påverkas 

av intervjuaren och vad denne antas söka för svar. Risken för att en intervjueffekt ska inträffa 

är större om forskarna inte är tränade i denna situation och har erfarenhet av att sköta 

intervjuer. (Patel & Davidson, 2011) 

 

En risk som kan uppstå vid användande av detaljer inom kvalitativ forskning är att 

“deskriptiva överdrifter” kan uppstå. Detta innebär att den kvalitativa forskaren använder sig 

av en stor mängd detaljer som gör att det försvårar analysen av de data som har insamlats 

(Bryman & Bell, 2013).  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras teorier kring finansiella placeringar med fenomenen anchoring, 

mental accounting, herd behavior samt belåning. Vidare kommer en tabell presenteras för att 

belysa den akademiska tyngd som tillförs studien via de källor som har använts vid 

sammanställningen av teorierna. Kapitlet avslutas med en beskrivande modell på hur vi anser 

begreppen vara länkade till varandra samt en sammanfattning av teorierna.   

 

I nedan angivna teorier innefattas studier som har gjorts på invånare i USA på amerikanska 

finansiella marknader, trots att det är svenska medborgare på svenska finansiella marknader 

som vi ämnar undersöka i denna studie. Detta motiveras av den starka korrelation som finns 

mellan de svenska och de amerikanska finansiella marknaderna. Denna korrelation illustreras 

med hjälp av diagrammet nedan som visar de 500 största noterade amerikanska bolagen samt 

de 30 mest omsatta och största noterade svenska bolagen.  

 
Figur 2: Egen, data hämtad från Ekonomifakta 

 

Därför har vi valt att nyttja det större utbud av väl citerad amerikansk forskning som finns 

tillgänglig. Vidare så motiverar vi vårt val av att använda en icke vetenskaplig källa i detta 

stycke med att vi anser det vara väsentligt att synliggöra den kraftiga ökning i sparandet i 

Sverige som har skett under de senaste åren, vilket vi inte har funnit i någon vetenskaplig 

publikation. Faktan är hämtad från statistiska centralbyrån och SEB:s sparbarometer, vilka är 

två källor som vi anser vara tillräckligt tillförlitliga för att kunna använda i denna del av 

uppsatsen även om de saknar den akademiska tyngd som vetenskapliga källor ger.   
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3.1.1 Finansiellt sparande 

Det finansiella sparandet har en väldigt central del i världsekonomin vilket Lazonicks och 

O’Sullivans (2000) undersökning visar. De har undersökt sambandet mellan aktiemarknaden 

och konsumtionen i USA och menar att den amerikanska aktiemarknadens långa uppgång har 

uppmuntrat hushållen att konsumera och spendera. Sambandet mellan den uppgångsfas som 

ägt rum på aktiemarknaden är väl sammanhängande med den ökade 

konsumtionsbenägenheten. Detta påstående stärks även då avkastningen på hushållens 

sparande är helt beroende av hållbarheten av företagens avkastning. En högre avkastning på 

allmänhetens finansiella sparande leder till en högre privat konsumtion som i sin tur är 

positivt bidragande till ekonomin i stort. (Lazonick & O’Sullivan, 2000) 

 

Starr-McCluer presenterade ytterligare en teori kring sambandet mellan uppgång på de 

finansiella marknaderna och hushållens konsumtion år 2002. Den traditionella uppfattningen 

inom makroekonomiska modeller estimerar att hushållens konsumtion ökar med mellan tre 

och sju procent per år per ökad dollar i värde på den finansiella placeringen. Detta 

överensstämmer med den traditionella livscykelmodellen där konsumenten ökar sin 

konsumtion i takt med att hushållens tillgångar ökar. Med beaktande av att ökade tillgångar 

leder till ökad konsumtion så kan slutsatsen dras att ett ökat pris på finansiella tillgångar 

driver den sammanlagda ekonomiska aktiviteten. Ett ökat värde på finansiella tillgångar kan 

därmed kopplas till hushållens finansiella välmående som sedan på ett makroekonomiskt plan 

kan relateras till en generell ökad ekonomisk aktivitet. (Starr-McCluer, 2002) 

 

Då världen under de senare åren har upplevt ekonomisk och politisk osäkerhet så har 

sparandet i olika former ökat. I Sverige uppnådde hushållen enligt en undersökning från 

statistiska centralbyrån sin hittills högsta nivå av finansiellt sparande under fjärde kvartalet år 

2014. (SCB, 2015) Tillgångarna har därefter fortsatt att öka i värde under 2015 samt 2016 för 

att under utgången av 2016 uppgå till cirka 18 000 miljarder SEK, något som är ungefär 300 

procent av Sveriges BNP. Av de olika tillgångsslagen har de aktierelaterade tillgångarna ökat 

klart mest. (SEB, 2016) (SEB, 2017) 

 

Enligt forskning gjord av Hong, Kubik och Stein (2004) så har andelen amerikanska 

medborgare som direkt- eller indirekt äger aktier via fonder eller andra finansiella instrument 

ökat under de senaste decennierna. År 1998 så ägde 48,9 procent av den amerikanska 

befolkningen direkt eller indirekt aktier vilket är en ökning med 17,3 procent jämfört med tio 
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år tidigare vilket indikerar en betydande tillväxt. Tidigare så hade många blivit avskräckta 

från de finansiella marknaderna på grund av att de tyckte att avkastningen var för dålig och de 

fasta kostnaderna för höga. Det ökande deltagandet på de finansiella marknaderna har 

inneburit att hushållens förmögenhet har ökat, vilket har fått till följd att de inte lägger lika 

stor vikt vid de fasta kostnaderna. Dessutom så har ett ökat deltagande på de finansiella 

marknaderna inneburit ett ökat ekonomiskt kunnande för hushållen generellt och detta har 

inneburit att de kan sänka de fasta kostnaderna genom att vara medvetna om vilka konton som 

ska användas eller vilka typer av affärer som ska göras. (Hong, Kubik & Stein, 2004) En ökad 

medvetenhet om marknadernas funktionssätt och om potentiella fördelar som investeraren kan 

skaffa sig utifrån sin specifika situation kan göra sparandet mer effektivt då mindre fasta 

kostnader ska täckas av en potentiell avkastning. 

 

Ett starkt argument för att komma igång med ett långsiktigt sparande är kraften i ränta-på-

ränta-effekten. Ränta-på-ränta-effekten innebär att den avkastning som en placering ger 

återinvesteras så att investeringen växer utöver det ursprungliga investeringsbeloppet. Detta 

innebär att investeraren i den framtida avkastningen även får intjäning från tidigare intjänad 

avkastning, vilket leder till att en lika stor procentuell avkastning i framtiden ökar 

avkastningen i nominella belopp. De två avgörande faktorerna för vilken effekt ränta-på-

ränta-effekten ger är avkastningen som genereras och hur lång placeringstiden är. Högre 

avkastning och längre placeringstid resulterar därmed i en bättre effekt på det finansiella 

sparandet. (Goetzmann & Jorion, 1993) 

 

Avsaknaden av ett sparande som ska förbättra den finansiella situationen för amerikanska 

arbetare när de ska gå i pension skapar frågetecken kring hur deras finansiella situation 

kommer att se ut. Studier gjorda av Jacobs-Lawson och Herskey (2005) har visat att personer 

födda i USA vid tiden kring andra världskriget endast har en sparkvot som uppgår till en 

tredjedel av vad de skulle behöva för att kunna finansiera sitt leverne som pensionär. Vidare 

menade de att endast hälften av amerikanerna inom åldersspannet 25-71 år kommer att kunna 

klara sig på egen hand ekonomiskt vid pensionsmässig ålder. Många studier som har gjorts 

inom detta område har riktat in sig på att människor saknar den framförhållning som krävs för 

att upprätta ett sparande stort nog för att ha en positiv påverkan på pensionen eller saknar 

kunskap om de risker som är förknippade med en avsaknad av ett sparande. Detta är ett 

problem då många framtida pensionärer kommer att behöva förlita sig till sitt eget sparande 

för att få en tämligen god tillvaro när pensionen träder in. (Jacobs-Lawson & Herskey, 2005) 
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3.1.2 Herd behavior 

Anledningen till att flockbeteenden skapas är enligt Shiller (1995) att personer antar att det 

finns skäl som ligger till grund för eller som försvarar andra människors beteende och 

handlande. Därmed tenderar en person att vilja följa efter andra och ta en enklare väg istället 

för att utgå från sig själv. Ett flockbeteende är beroende av vilka som inleder ett visst 

beteende, så kallade first movers. De faktorer som avgör huruvida en person väljer att följa 

efter en flock eller härma ett visst beteende är personliga för varje individ. De beror på hur 

relevant varje individ anser att beslutet eller handlingen är, vilken personlig koppling som 

finns till flockmedlemmen, samt på vilket sätt individen fått information om handlingen. 

(Shiller, 1995) 

 

Lux (1995) har i sin forskning kommit fram till att det finns ett flertal anledningar till att olika 

flockbeteenden uppstår, och har undersökt detta för gruppen vilken han kallar spekulativa 

traders. Han kom fram till att det till en början kan ses som att en grupp agerar irrationellt, 

följt av ett avvaktande där de bedömer hur andra investerare agerar och handlar. Därefter kan 

det med orsaker som rykten och annan spridning av information av allmänheten resultera i att 

andra investerare väljer att följa efter, detta gäller även institutionella investerare och andra 

som anses vara stora och smarta aktörer. (Lux, 1995) 

 

Enligt Bikhchandani och Sharma (2000) finns det tydliga tecken på att investerare influeras 

av nyhetsbrev och kommentarer av analytiker och agerar likt ett flockbeteende på finansiella 

marknader. Ett exempel på detta är när högt ansedda analytiker kommer med information i 

form av riktkurser eller företagsspecifika åsikter vilket ökar sannolikheten för att grupper av 

investerare väljer att följa efter. Definitionen på flockbeteende på aktiemarknaden är att 

specifika grupper av investerare eller aktörer följer efter varandra. Anledningen till att 

flockbeteendet inte kan definieras som att samtliga placerare följs åt är eftersom en part måste 

sälja om en annan part ska ha möjlighet att köpa. (Bikhchandani & Sharma, 2000) 

 

Hirshleifer och Hong Teoh (2003) har undersökt olika investerares, finanshus och analytikers 

agerande på finansiella marknader och hur dessa aktörer drar nytta och skapar sig egen 

vinning genom olika former av flockbeteende. Det visade sig att flockbeteende på en 

finansiell marknad, oavsett typ, skapas genom inslag av rykten, omdömen, information, 
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irrationalitet samt köpta eller betalda händelser. Ett exempel på detta är att finanshus väljer att 

sätta ett pris som av många anses vara en låg introduktionskurs i samband med en initial 

public offering vilket skapar förväntningar om en prisökning som i sin tur ökar sannolikheten 

för flockbeteende. En sådan händelse kan slutligen leda till att de investerare som agerar i 

brist på rationalitet utnyttjas av aktörer som fonder och hedgefonder. (Hirshleifer & Hong 

Teoh, 2003) 

 

3.1.3 Mental accounting 

En annan psykologisk aspekt är att människor enligt Thaler (1999) tenderar att dela in 

finansiella aktiviteter i olika grupper. Beroende på om pengar ska spenderas eller placeras 

värderas de olika, även om det rör sig om en lika stor summa. Exempelvis är synen 

annorlunda på pengar som är sparade på ett bankkonto då de är mer frestande att spendera än 

om de istället är investerade i aktier eller fonder. En undersökning visar även att människor är 

benägna att ta högre risker med pengar som uppkommit av vinst för att ha möjligheten till att 

uppnå en ännu större vinst. Undersökningen visar även att en förlust smärtar mindre och har 

en mindre inverkan på individen om den följs upp av en större vinst. Tversky och Kahneman 

(1974) kom fram till ett liknande resultat som visade att personer känner en större olycka vid 

en förlust eller värdeminskning av en summa än vad de känner lycka i samband med en vinst 

eller uppnådd värdeökning av samma summa. Detta eftersom individer generellt har en 

tendens att påverkas mer känslomässigt av en förlust än av en vinst. (Thaler, 1999) (Tversky 

& Kahneman, 1974) 

 

Barberis och Huangs (2001) undersökning om investerares beteende visar på att personer som 

investerar på finansiella marknader har en tendens att påverkas av den tidigare utvecklingen 

av en finansiell produkt. Som mest tydligt är detta scenario om en placering haft en god 

historisk utveckling. Då tenderar en investerare att minska sin syn på risken eller till och med 

helt bortse från den risk som placeringen är förankrad med. Skulle utvecklingen av ett 

innehav istället vara negativ har investerare en benägenhet att revidera synen på tillgången 

samt uppleva ett obehag. Investerare tenderar i stor omfattning att känslomässigt påverkas 

starkare av en värdeminskning jämfört med en värdeökning. (Barberis & Huang, 2001) 

 

Feng och Seasholes (2005) har undersökt hur investerare tenderar att agera på en värdeökning 

respektive en värdeminskning, samt hur motvillig investeraren är till att realisera förluster och 
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hur benägen denne är att realisera vinster på sina innehav. De kom fram till att en investerare 

blir allt mindre motvillig att realisera förluster ju mer erfarenhet av finansmarknaden 

investeraren har. Forskningen visade dock på asymmetri eftersom individuella skillnader 

mellan investerare och deras erfarenhet även visade att en investerare tenderar att i mindre 

utsträckning realisera vinster på sina innehav. (Feng & Seasholes, 2005) 

 

Enligt Grinblatt och Han (2005) gör en individ mentala uppdelningar genom att ha en olik syn 

på aktier och därmed kategorisera dem beroende på huruvida innehaven har en positiv eller en 

negativ värdeutveckling. Dessa mentala uppdelningar leder frekvent till att den så kallade 

dispositionseffekten inträffar vilken innebär att investerare har en benägenhet att sälja 

aktieinnehav som uppvisar värdeökning och istället väljer att ha kvar innehav med en negativ 

värdeutveckling. Det beror till stor del på att investerare tenderar att vilja ta mindre risk i 

samband med en värdeökning, jämfört med en värdeminskning där investerare istället är 

benägna att ta en större risk för att om möjligt undvika att realisera en förlust. Detta scenario 

uppstår ofta i de fall då skillnaden mellan genomsnittspriset är lägre än det pris investeraren 

anser den underliggande tillgången vara värt. På marknaden resulterar det oftast till att ett 

prisgap uppstår mellan det fundamentala värdet på tillgången och dess genomsnittspris. 

(Grinblatt & Han, 2005) 

 

Vidare på området har Barberis och Huang (2001) undersökt den mentala uppdelning som 

uppstår när investerare är loss averse respektive narrow framing. Loss averse innebär att 

förluster på enskilda aktier är olika smärtsamma beroende på hur den tidigare historiska 

utvecklingen varit. Liksom värdeförändringar på enskilda aktier har även påverkan av 

värdeförändringar på hela portföljen stor betydelse för investerare. Känslorna som 

uppkommer av dessa fluktuationer av hela portföljen är kopplade till portföljens tidigare 

utveckling. De förväntningar som uppkommer av detta kallas för narrow framing. (Barberis & 

Huang, 2001) 

 

3.1.4 Anchoring 

Anchoring är ytterligare en psykologisk faktor som påverkar människors beslutsfattande. 

Anchoring har tidigare kopplats ihop med risk och osäkerhet på områden såsom vadslagning 

där individer har en förmåga att förankra sig vid sin egen upplevda förmåga. Genom att låsa 

fast sig vid en typ av subjektiv information blir rationella uppskattningar som exempelvis 
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beräkningar av sannolikhet svåra att genomföra. Epleys och Gilovichs (2001) undersökningar 

visar på att anchoring har en stor inverkan på en individs uppfattningar och omdöme. De 

skiljer dock på två typer av anchoring som skiljer sig åt beroende på om de uppkommit 

genom att en person ändrat sitt ställningstagande av information eller inte. Bristande 

anpassning eller otillräckliga justeringar leder till förankringseffekter, vilket leder till 

anchoring om de från början varit självframkallade. (Epley & Gilovich, 2001) 

                                             

Enligt Andersen (2008) finns det risk att investerare förlitar sig för mycket på en viss typ av 

information och därmed bortser eller missar annan information vilket inte gör det möjligt för 

individen att skapa sig en objektiv helhetsbild. Denna psykologiska faktor benämns som 

anchoring och risken är att den får en stor påverkan på en investerares beslutsfattande. Detta 

illustreras i Andersens undersökning vilken har baserats på neutrala marknadsportföljer där 

bevis framkommer för att anchoring är en centralt involverad faktor i aktörers beslutsfattande 

på marknaden. (Andersen, 2008) 

 

En undersökning innehållande professionella personer på finansiella marknader och studenter 

visade att studenter, vilka ses som personer med mindre erfarenhet och kunskap, hade en 

tendens att i större utsträckning förankra sig vid aktier och framtida förväntningar på 

företagens förmåga att generera utdelningar än vad proffsen hade. Gruppen bestående av 

de  professionella personerna visade även dem en förankringseffekt, även om den inte var lika 

omfattande som studentgruppen. En annan iakttagelse som gjordes var att personerna i den 

professionella gruppen däremot inte var medvetna om att den historiska avkastningen hade en 

betydande påverkan som bidrog till deras förankring om framtida förväntningar. (Alho, 

Kaustia & Puttonen, 2008).  

 

Ehrmann, Fratzscher, Gürkaynak och Swanson (2011) har undersökt anchoring kopplad till 

inflationen och räntan i Europa, vilka är viktiga makroekonomiska parametrar för 

världsekonomin och de finansiella marknaderna. Resultaten visade att investerare har ökat sin 

förankring på framtida inflationsförväntningar och räntor sedan den europeiska monetära 

unionen bildades. Eftersom de finansiella marknaderna är mycket känsliga mot förändringar i 

inflations- och ränteförväntningarna på längre sikt finns det därför en stor risk att inte 

investerare samt andra intressenter håller kvar vid sina tidigare förankrade förväntningar. 

Detta kan leda till icke diskonterade korrigeringar på de olika marknaderna vilket kan 
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innebära hög volatilitet och i värsta fall förluster. (Ehrmann, Fratzscher, Gürkaynak & 

Swanson, 2011)  

      

Tversky och Kahneman (1975) beskriver fenomenet anchoring som att människor till en 

början utgår från ett värde som sedan justeras eller anpassas för att ge ett slutligt värde. 

Oavsett vad det ursprungliga värdet antog eller vilken källa det hämtades från är oftast inte en 

justering eller anpassning av detta värde tillräcklig, eftersom utgångspunkten trots justeringar 

fortfarande är det initiala värdet. En annan förankringseffekt inträffar då en person uppskattar 

ett visst värde eller information utifrån ett överslag eller beräkning som inte är fullständig. 

Anchoring kan enligt en studie gjord av Tversky och Kahneman leda till att en person gör 

felaktiga sannolikhetsbedömningar. I dessa fall tenderar individen att se en högre belöning 

och en lägre risk än vad det sannolikhetsmässigt finns stöd för. Detta visar att människor inte 

är fullt rationella då en individ påverkas mer än vad som egentligen upplevs. (Tversky & 

Kahneman, 1975) 

    

3.1.5 Belåning 

Hushållens skuldsättning har ökat drastiskt i de flesta utvecklade länderna under de senaste 

tjugofem åren. Den ökade skuldsättningen har bidragit till stigande konsumtionstillväxt samt 

en minskning i hushållens sparkvot. Som en följd av en tilltagande skuldsättning så nådde 

hushållens amorteringar satta i relation till inkomsten nya rekordnivåer i flera europeiska 

länder under början på 2000-talet. Den totala skuldsättningen är i nominella tal högst hos de 

personer som har hög inkomst medan personerna med högst skuldkvot återfinns bland låg- 

och medelinkomsttagare. (Barba & Pivetti, 2009) 

 

Hushållens ökade upplåning under de senaste två decennierna kan tolkas som en direkt 

reaktion på en låg inflation och att det på grund av allt lägre räntor har blivit billigare att låna 

pengar. Till följd av den billigare utlåningen har hushållens konsumtionsvanor förändrats, 

större summor likvida medel har kunnat tillföras hushållen som ökat konsumtionen. Oavsett 

om skuldsättningens utveckling är hållbar för hushållens ekonomi resulterar utvecklingen i 

påverkan på makroekonomin. Hushållens ekonomi riskerar att bli mer känslig för förändrade 

räntor och deras möjlighet till konsumtion blir mer beroende av att det inte blir för stora 

förändringar i deras förväntade framtida inkomster. Förändrade framtida inkomster kan till 
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exempel uppstå vid en sviktande konjunktur som kan leda till en ökad arbetslöshet. (Debelle, 

2004)    

 

Enligt Cecchetti, Mohanty och Zampolli så råder det delade meningar inom forskningen kring 

skuldsättning och huruvida den anses som skadlig eller godartad för ekonomisk utveckling. 

Studier som dessa forskare har gjort visar på att en skuldsättning på måttliga nivåer förbättrar 

välfärden och ökar tillväxten, en hög skuldsättning anses däremot vara skadlig. Problematiken 

i denna frågeställning är vart gränsen går mellan att skuldsättningen är skadlig jämfört med 

var den anses som gynnande för individer och företag. (Cecchetti, Mohanty & Zampolli, 

2011) 

 

Den drastiska ökning av hushållens skuld i förhållande till inkomsten som under de senaste 

åren har uppstått i utvecklade länder har skapat oro för att hushållens ekonomi blir mer sårbar 

och att det kan påverka den finansiella stabiliteten. Den makroekonomiska stabiliteten och 

den finansiella utvecklingen med en god konjunktur har enligt Rinaldi och Sanchis-Arellano 

(2006) bidragit till en ökad kreditgivning och därmed en ökad skuldsättning. I denna 

expansiva och ekonomiskt gynnsamma fas ökar även risken för långivaren. Den ökade 

kreditgivningen i en tid då hushållens skulder växer riskerar att öka andelen problematiska lån 

för långivaren. (Rinaldi & Sanchis-Arellano, 2006) 

 

Finanskrisens uppkomst år 2008 framhävde viktiga frågeställningar gällande uppkomsten till 

hushållens ökande konsumtion och tillväxten i hushållens skulder. Konsumtionsbeteendet i 

amerikanska hushåll har gått från att i början på 1980-talet i genomsnitt ha spenderat under 

nittio procent av sin disponibla inkomst till att år 2007 vara nära att nå hundra procent i 

konsumtion av sin disponibla inkomst. Historiskt har en stark konsumtionstillväxt mildrat 

lågkonjunkturer och bidragit till en ökad aggregerad efterfrågan. Idag hotas den 

konsumtionsdrivna tillväxten av den drastiska ökning som har skett i hushållens 

skuldsättning, vilken om ökningen fortsätter att kulminera riskerar att orsaka en djup 

recession. (Cynamon & Fazzari, 2008) 

 

I tider där kriser uppstår så minskar bankernas utlåning. Under finanskrisen år 2008 så 

minskade utlåningen i USA med trettiosju procent under en tremånadersperiod från september 

till november jämfört med samma period året innan. Finanskrisen resulterade i ökade krav på 

att bankerna ska hålla kapital för att undvika att de hamnar i en lika utsatt position som de 
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gjorde under denna kris. Banker som har en stor inlåning i sin balansräkning har därmed 

bättre förutsättningar för att kunna fortsätta hålla en expansiv utlåningstakt och bidra till den 

fortsatt ökande skuldsättningen. (Ivashina & Schwarfstein, 2008) 

 

3.2 State of the art 

I tabellen nedan kan läsaren utläsa styrkan och validiteten av samtliga vetenskapliga artiklar 

som återfinns i inlednings- samt teorikapitlet. En bra validitet innebär att teorin är väl 

förankrad och frekvent använd av andra forskare. Tabellen fungerar som hjälp för att ge 

läsaren en översikt över relevans och akademisk tyngd på de vetenskaplíga artiklar som har 

använts.    

 

Tabell 1: State of the art 

Teori Referenser Citat Validitet Styrka Peer 

The Framing of 
Decisions and 
the Psychology 
of Choice 
 

Tversky & 
Kahneman 

(1985) 
15474 

Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Behavioral 
finance Ritter (2003) 526 

Begränsad 

validitet 
Växande  

Psychology and 
savings policies  Thaler (1994) 369 

Begränsad 

validitet 
Växande  

Procyclical 
Leverage and 
Value-at-Risk 

Adrian & 
Song Shin 

(2013) 
292 

Låg 

validitet 
Förslag  

The Economic 
Importance of 
Financial 
Literacy: Theory 
and Evidence† 
 

Lusardi & 

Mitchell 

2014) 

607 
Begränsad 

validitet 
Växande  

Value and 
Growth 
Investing: 
Review and 
Update 

Chan & 

Lakonishok 

(2004) 

312 
Begränsad 

validitet 
Förslag Ja 

A survey of 
behavioural 
finance  

Barberis & 

Thaler (2003) 
3204 

Bra 

validitet 
Dominerande Ja 
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The Dynamics of 
the Wealth 
Distribution and 
the Interest Rate 
with Credit 
Rationing 

Piketty 

(1997) 
685 

Begränsad 

validitet 
Växande Ja 

Rising 
Household 
Debt: Its Causes 
and 
Macroeconomic 
Implications - A 
Long - Period 
Analysis 

Barba & 

Pivetti (2009) 
401 

Begränsad 

validitet 
Växande  

Problems of 
Reliability and 
Validity in 
Ethnographic 
Research 

Lecompte & 

Goetz (1982) 
2033 

Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Maximizing 
shareholder 
value: a new 
ideology for 
corporate 
governance 

Lazonick & 

O’Sullivan 

(2000) 

1619 
Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Stock Market 
Wealth and 
Consumer 
Spending  

Starr-

McCluer 

(2002) 

185 
Låg 

validitet 
Förslag  

Social 
Interaction and 
Stock-Market 
Participation  

Hong, Kubik 

& Stein 

(2004) 

1222 
Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Influence of 
future time 
perspective, 
financial 
knowledge, and 
financial risk 
tolerance on 
retirement 
saving behaviors  

 

Jacobs-

Lawson & 

Herskey 

(2005) 

146 
Låg 

validitet 
Förslag  
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Nya perspektiv 
på 
fastighetsskatten  

 

Sanandaj 

(2007) 
2 

Låg 

validitet 
Förslag  

Mental 
Accounting, 
Loss Aversion, 
and Individual 
Stock Returns 

Barberis & 

Huang (2001) 
879 

Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Do Investor 
Sophistication 
and Trading 
Experience 
Eliminate 
Behavioral 
Biases in 
Financial 
Markets? 

Feng & 

Seasholes 

(2005) 

523 
Bra 

validitet 
Dominerande  

Conversation, 
Information, and 
Herd Behavior 

Shiller (1995) 456 
Bra 

validitet 
Växande  

Herd Behavior, 
Bubbles and 
Crashes 

Lux (1995) 983 
Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Herd Behavior 
in Financial 
Markets  

Bikhchandani 
& Sharma 

(2000) 
1199 

Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Herd Behavior 
and Cascading 
in Capital 
Markets: A 
Review and 
Synthesis 

Hirshleifer & 

Hong Teoh 

(2003) 

775 
Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Mental 
Accounting 
Matters 

Thaler (1999) 2595 
Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

Prospect theory, 
mental 
accounting, and 
momentum 

Grinblatt & 

Han (2005) 
648 

Begränsad 

validitet 
Växande Ja 
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Putting 
Adjustment Back 
in the Anchoring 
and Adjustment 
Heuristic: 
Differential 
Processing of 
Self-Generated 
and 
Experimenter-
Provided 
Anchors 

Epley & 

Gilovich 

(2001) 

479 
Begränsad 

validitet 
Växande Ja 

Detecting 
anchoring in 
financial 
markets  

Andersen 

(2008) 
20 

Låg 

validitet 
Förslag  

How Much Does 
Expertise 
Reduce 
Behavioral 
Biases? The 
Case of 
Anchoring 
Effects in Stock 
Return 
Estimates 

Alho, Kaustia 

& Puttonen 

(2008) 

 
 

117 
Begränsad 

validitet 
Växande Ja 

Convergence 

and anchoring 

of yield curves 

in the euro area 

Ehrmann, 

Fratzscher, 

Gürkaynak & 

Swanson 

(2011) 

 

105    

Macroeconomic 
Implications of 
Rising 
Household 
Debts 

Debelle 

(2004) 
207 

Begränsad 

validitet 
Förslag  

The Real Effects 
of Debt 

Cecchetti, 

Mohanty & 

Zampolli 

(2011) 

634 
Begränsad 

validitet 
Växande  
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Household Debt 
Sustainability: 
What Explains 
Household Non-
Performing 
Loans? An 
Empirical 
Analysis 

Rinaldi & 

Sanchis-

Arellano 

(2006) 

 

181 
Låg 

validitet 
Förslag  

Household Debt 
in the Consumer 
Age: Source of 
Growth—Risk of 
Collapse  

Cynamon & 

Fazzari 

(2008) 

235 
Begränsad 

validitet 
Förslag  

Bank Lending 
During the 
Financial Crisis 
of 2008  

 

Ivashina & 

Schwarfstein 

(2008) 

 

1644 
Bra 

validitet 

 

Dominerande 
 

Ja 

Judgment under 
uncertainty: 
Heuristics and 
biases 

Tversky & 
Kahneman 

(1975) 
 

 

41323 
Bra 

validitet 
Dominerande Ja 

 

 

3.3 Reflektion State of the art 

För att göra det möjligt att granska de vetenskapliga artiklar som vi valt att inkludera i denna 

uppsats använder vi oss av state-of-the-art. State-of-the-art är ett slags hjälpmedel som 

illustrerar varje artikels validitet på ett enkelt och översiktligt sätt. Validiteten mäts i 

intervallet 0-100 procent och kan anta tre olika kategorier vilka är dominerande, växande och 

förslag. (Philipson, 2015) 

 

För att vara en dominerande teori ska den vetenskapliga artikeln ha en bra validering samt ha 

många citeringar. En bra validering visar att artikelns teori används eller tillämpas av flera 

andra författare. Ett högt antal citeringar betyder att artikeln frekvent har använts i andra 

artiklar för att vara av liknande eller motsatt ståndpunkt för vad den ursprungliga artikelns 

teori gör gällande. (Philipson, 2015) 

 

För att vara en växande teori ska den vetenskapliga artikeln ha antingen en begränsad 

validering eller ett mindre antal citeringar jämfört med en dominerande artikel. En begränsad 



	 41	

validering innebär att författaren testar teorin men anser inte att den fullständigt 

överensstämmer med den ursprungliga artikeln. (Philipson, 2015) 

 

För att kategoriseras som förslag ska artikeln ha antingen en låg validering eller färre 

citeringar jämfört med dominerande och växande teorier. Låg validering innebär att teorin i 

artikeln inte anses vara tillräcklig eller betydande enligt de författare som citerat den 

ursprungliga artikeln. Ett förslag kan även innebära att teorin är ny och därför inte är 

tillräckligt testad eller accepterad ännu. (Philipson, 2015) 

 

Vi anser oss överlag ha en bra validitet och styrka på våra artiklar. Trots att samtliga artiklar 

förutom åtta av dem vi har använt oss av är skrivna på 2000-talet ser vi att de redan är 

accepterade samt så tidigt som ett par år efter publicering används flitigt. Det är hela nio 

källor som har över 1000 citeringar vilket visar att andra författare anser dem vara mycket 

relevanta. De som är förslag beror på ett lägre antal citeringar och att de är nyare än 

genomsnittet av de artiklarna vi använt oss av vilket framgår av state-of-art tabellen. Detta 

beror på att ett mindre antal citeringar resulterar i ett förslag trots att artikeln har en bra eller 

begränsad validering. 

 

3.4 Sammanfattning teori 
Finansiellt sparande visar sig vara viktigt för hushåll och privatpersoner främst i det långa 

loppet. Därmed har det en direkt påverkan på ekonomin eftersom personer tenderar att öka sin 

konsumtion i samband med att deras nettotillgångar ökar. För att beskriva investerares 

beslutsfattande och agerande vid sina investeringar på de finansiella marknaderna används 

investeringspsykologi, där herd behavior, mental accounting och anchoring igår. Herd 

behavior beskriver andra investerares och aktörers påverkan på en annan aktörs investeringar. 

Mental accounting handlar om benägenheten att ha en olik syn och olik värdering på pengar 

beroende på hur de är intjänade eller vad de är avsedda till. Anchoring innebär en benägenhet 

att förankra sig vid en viss typ av information där en investerare låser sig vid ett initialt värde 

eller ställningstagande som inte kan ändras tillräckligt för att kunna ses rationellt. Ytterligare 

en starkt påverkande faktor för ekonomin är belåningen, vilken har ökat märkbart i länder 

som Sverige och USA under de sista åren. Samtidigt som belåningen har ökat har även det 

totala finansiella sparandet ökat vilket visar att hushållen och privatpersoner utnyttjar 

hävstångseffekten med det lånade kapitalet.  
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3.4.1 Syntes 

 

Psykologiska faktorer 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Finansiellt sparande 

 
Figur 3: Teorimodell 

Modellen visar genom pilen ovan tre psykologiska faktorer, vilka ingår i finansiell 
beteendepsykologi, som vi valt att inkludera i vår teori. Hur individen påverkas av anchoring, 
mental accounting och herd behaviour samt individens inställning till belåning formar ett 
beteende som blir signifikativt för individen på de finansiella marknaderna. 
Investeringsbeteendet formar därigenom varje aktörs finansiella sparande i form av de 
ageranden och de beslut som fattas. Det finansiella sparandet blir ett resultat av de händelser 
som sker tidigare i modellen där allt hänger samman i en indiciekedja för att i slutänden 
resultera i ett finansiellt sparande som är utformat efter individens egna unika inställning och 
beslut. 

 

AnchoringHerd	
Behavior

Mental	
accounting

Investeringsbetéende
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras vårt empiriska material. Frågorna som vi använt oss av i 

intervjuerna har vi grundat på de teorier som finns i teorikapitlet. Vi har valt att dela in varje 

respondents svar i underrubriker efter samma delkapitel som användes i vårt teorikapitel. På 

grund av att våra respondenter ville delta anonymt i undersökningen har vi inlett kapitlet med 

en kort presentation av våra respondenter. 

 

4.1 Respondenterna 

Person A har en kandidatexamen i ekonomi från Skövde Högskola och jobbar för tillfället 

som ekonom sedan ett år tillbaka. Person A har sedan drygt fyra år tillbaka varit medlem i 

Unga Aktiesparare i olika städer, bland annat i Vetlanda. I dagsläget består hans finansiella 

sparande av en rad aktie- och blandfonder med låg avgift såsom Avanza Zero samt 

aktieinnehav som består av bland annat investmentbolaget Kinnevik.  

 

Person B har en kandidatexamen i ekonomi från Linnéuniversitetet i Växjö och jobbar idag 

som finanschef på ett medelstort bostadsutvecklingsföretag. Person B har varit medlem i 

Aktiespararna i olika omgångar under de 5 senaste åren. Intresset för aktier och 

finansmarknaden har funnits sedan 32 år tillbaka. Det finansiella ägandet består för 

närvarande av aktier till 50 procent, ränte- och obligationsplaceringar till 30 procent samt 

alternativa placeringar till 20 procent.  

 

Person C studerar för närvarande ekonomi på Linnéuniversitetet i Kalmar och är medlem i 

Unga Aktiesparare. Intresset för aktiemarknaden och finansiellt sparande har vuxit fram under 

de senare åren och är idag en stor hobby. I dagsläget består portföljen av aktieinnehav rakt 

igenom, som sker genom köp varje månad för att få en spridning över tiden vilket minskar 

risken istället för att allokera allt kapital direkt in på marknaden på en och samma gång.  

 

Person D läser för närvarande sista året på sin kandidatexamen i Ekonomi vid Uppsala 

Universitet. Personen är före detta styrelseledamot i Unga Aktiesparare i Uppsala men är idag 

endast aktiv som medlem. Portföljen är idag viktad till stor del mot indexfonder även om en 

liten del fortfarande är investerad i aktier.  
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Person E har en kandidatexamen i filosofi och ekonomi från Linnéuniversitetet i Kalmar och 

arbetar idag som ekonomiassistent på ett finansiellt institut. Personen är medlem i Unga 

Aktiesparare region Kalmar/Nybro och portföljen består idag enbart av aktier med en blandad 

riskprofil. 

 

Person F har en civilekonomexamen i ekonomi från Linnéuniversitetet i Växjö och arbetar 

sedan fyra år tillbaka som företagsrådgivare inom den finansiella sektorn. Personen är 

medlem i Unga Aktiesparare region Kalmar/Nybro och portföljen består även här enbart av 

aktier, dock med en lägre riskprofil än föregående person.  

 

Person G studerar för närvarande sista året på sin kandidatexamen i ekonomi på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Även denna person är medlem i Unga Aktiesparare region 

Kalmar/Nybro och dennes portfölj består enbart av aktier med en riskprofil som till största 

delen får betraktas som hög.  

 

4.2 Intervju 

4.2.1 Finansiellt sparande 

I enlighet med teorier som har presenterats i teorikapitlet verkar det finansiella sparandet vara 

på rejäl frammarsch. I de intervjuer som vi har genomfört bekräftas detta då samtliga personer 

som vi har intervjuat har aktiva placeringar på aktiemarknaden idag. Det mest frekvent 

handlade tillgångsslaget bland de tillfrågade var just aktier. Tveksamheten börjar dock 

komma smygande för ett par av dem, som tyckte att värderingarna börjar bli lite väl höga och 

de hade börjat fundera på att vikta ned exponeringen mot aktiemarknaden. Den gemensamma 

nämnaren för de som uttryckte tvivel kring värderingarna på aktiemarknaden var att de inte 

visste vilken alternativ användning som pengarna kunde användas till med samma potential 

till avkastning som aktiemarknaden ger. Det finns däremot exempel på alternativa placeringar 

bland respondenterna även om aktier som sagt är klart överrepresenterade. Person B har 

trettio procent av sin portfölj exponerad i räntor och obligationer, vilket sticker ut mot övriga. 

Person B har även tjugo procent av portföljen placerad i vad han valde att definiera som 

alternativa placeringar, vilket innefattar onoterade bolag vars andelar inte är upptagna till 

offentlig handel. Person D har tidigare haft en annan alternativ tillgång frånkopplad från de 

finansiella marknaderna genom ett ägande av en fastighet. För drygt en månad sedan så valde 

personen att sälja fastigheten och har istället valt att placera en liten andel av kapitalet i 
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finansiella instrument. Valet föll på indexfonden Avanza Zero som personen ansåg vara en 

stabil placering med låg volatilitet.  

 

Person A och Person G menar att vid tider då deras finansiella sparande går över förväntan 

har de en benägenhet att unna sig mer i form av ökad konsumtion. Person A har dock som 

princip att endast göra detta i samband med realiserande av vinster, det vill säga när vinsten är 

definitiv och inte bara består av en värdeökning. Person G väljer istället att konsumera mer 

även då värdeökningen inte är realiserad. Något som han menar har att göra med att han är 

riskbenägen som person. Övriga respondenter menade att kraftiga värdeökningar möjligen 

kan påverka konsumtionsval omedvetet i form av att ett dyrare alternativ väljs i vissa fall.  

 

Person C betonar särskilt vikten med att ha ett långsiktigt sparande där “kapitalet jobbar åt 

en”. Han ser ränta-på-ränta faktorn som mycket underskattad och glömd av många eftersom 

värdeökningar på värdeökningar blir exponentiella och har med tiden möjlighet att bli 

enorma.  

 

4.2.2 Herd Behavior 

När personerna var nya på de finansiella marknaderna berättar de att det fanns en större 

tendens än idag att ta in och påverkas av analytiker, rekommendationer och annan information 

som kommuniceras av en extern part till marknaden. Person A och Person B framhåller att en 

ökad kunskap och erfarenhet konstant bidragit till att öka tilliten till egna tankar och analyser 

och därmed högre grad av självständighet. Person B menar att han trots sin drygt 32 år långa 

erfarenhet av finansiella placeringar för varje år som går vågar vara mer självsäker på 

placeringar som han tror på. Vid en investering i ett bolag som helt gjorts av fundamentala 

skäl väljer han att bortse från säljrekommendationer och andra negativa händelser som 

kortsiktigt kan bilda stora säljtryck, dessa händelser påverkar inte hans syn på investeringen 

och han undviker att dras med i samma beteende.  

 

Det är ett gemensamt resonemang bland de tillfrågade personerna att de värdesätter 

informationen som kommer från externa parter antingen genom att den väcker intresse för nya 

bolag eller att de tillför ny information till personernas egna uppfattningar. Respondenterna 

poängterar dock vikten av att se vem som står bakom informationen och vilket intresse som 

denne kan ha av att framhålla just denna typ av information. Person B och Person D anser att 
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aktörer som sprider information på finansmarknaderna i många fall har någon form av egen 

agenda eller vinning i sina analyser eller i den information de lämnar ifrån sig. De gav som 

tips att alltid ha ett kritiskt granskande och analysera information utifrån att det oftast är för 

bra för att vara sant. Person F gav ett exempel på en intressekonflikt som kan uppstå i 

samband med en ändrad riktkurs i ett bolag, där en bank höjer en riktkurs på ett bolag från 

tidigare 55 till 70 kronor per aktie och där aktien för tillfället är värderad till 50 kr per aktie. I 

vissa fall kan det finnas substans bakom den ändrade riktkursen och därför belägg för att 

bolaget bör värderas högre det vill säga handlas till en högre kurs, men det ligger även i 

bankens intresse att ha en viss volatilitet på marknaden för att tjäna pengar på den ökade 

handel som det medför. Person F är kritisk till de bakomliggande faktorer som analytiker har 

till att ändra riktkurser. Han tror att detta snarare används för att påverka investerare till att 

göra fler avslut och att forma flockmassor som skapar köp- eller säljtryck i värdepapper än till 

att försöka hjälpa privatpersoner till ekonomiska framgångar. Nästan samtliga som vi har 

intervjuat betonar att de inte handlar rakt av på information som rekommenderas av någon 

annan utan att de försöker utveckla en egen syn på situationen.  

 

Person E berättar att han vid tiden när han började investera följde en aktierekommendation 

från en av storbankerna rakt av, utan att göra en egen analys av situationen och köpte in sig i 

ett bolag med en hög risk då bolagets värdering byggde mycket på ej ännu infriade 

förhoppningar. Han sitter kvar som aktieägare i bolaget än idag med en nedgång i värdet som 

för närvarande är cirka tjugo procent, “jag fick en rejäl näsbränna tidigt vilket jag är tacksam 

för idag då jag blev betydligt mer noggrann i mitt eget investerande och mer kritisk till 

information som finns tillgänglig. Jag lärde mig att det viktigaste alltid är att göra sin egen 

hemläxa och sätta det framför vad någon annan tycker”. Ett par av de tillfrågade som utöver 

sitt långsiktiga sparande även handlar i finansiella instrument på kortare sikt anser att analyser 

och rekommendationer kan ha en större betydelse för kursen vid de tillfällen då en investering 

är gjord med en kortare tidshorisont. Detta belyste speciellt Person G som hävdar att flöden i 

form av volymer och beteendet hos olika aktörer är mycket intressanta att agera och ta beslut 

efter för att på så sätt följa med en rörelse i ett kortare perspektiv. Han menade att detta var 

extra viktigt på kort sikt då bolagets utveckling och lönsamhet oftast inte avspeglas i bolagets 

aktie, utan dessa två är relativt oberoende av varandra.   
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4.2.3 Mental Accounting 

De intervjuade personerna är tämligen överens om att pengar behandlas olika beroende på hur 

de är intjänade. Samtliga personer utom en är eniga kring att de tar högre risk med pengar 

som är intjänade från en realiserad aktievinst kontra pengar som är intjänade i arbetslivet. 

Person F är av en annan åsikt, då han anser sig behandla pengar lika oavsett vart de är 

intjänade och gör därmed ingen åtskillnad i risknivån på investeringarna baserat på detta. 

Person D tror att anledningen till att människor gör åtskillnad på pengar är att de generellt mår 

dåligt av att förlora pengar, pengar som redan har vunnits i och med en aktievinst blir därmed 

inte en förlust på samma sätt när utgångsläget som sämst kan bli plus minus noll gentemot 

utgångsläget. Han tror därmed att riskbenägenheten med så kallade vinstpengar i och med en 

begränsad nedsida till plus minus noll blir högre då pengarna ges möjlighet till en hög 

avkastning till begränsad risk. Person D anser att “benägenheten att ta risk förändras efter 

livssituation”. Han poängterar att han anpassar sin risk på sina investeringar efter den sociala 

situation som råder för tillfället. Han ger ett exempel med en tidpunkt där det är dags att 

skaffa barn och bilda familj som ett tillfälle där han anser att det är läge med en låg riskprofil i 

portföljen, medan han idag när detta inte är aktuellt har möjlighet att ta högre risk.  

 

Merparten av de tillfrågade respondenterna anger att de har avstått från att göra en investering 

som har sett intressant ut på grund av rädsla för att förlora det investerade kapitalet. Återigen 

så är det Person F som avviker från övriga då han anger att han inte avstår från en investering 

på grund av risken som är kopplad till investeringen, problemet som kan uppstå enligt Person 

F är istället brist på tillgängliga likvida medel när det uppstår ett bra köpläge.   

 

Pengar som tjänats in som arbetsinkomster genererar hos merparten av de tillfrågade 

respondenterna en lägre riskprofil. Person E menar att det är mentalt jobbigt att föra över 

pengar från sitt bankkonto till investeringssparkontot då han ser sitt saldo på lönekontot 

sjunka. Detta gör att han gör en noggrann hemläxa och har en låg riskprofil med pengar som 

är direkt överförda från bankkontot. Däremot anger han att pengar som finns på 

investeringssparkontot på grund av att en tillgång har sålts är lättare att ta risk med. 

Argumentet för detta är att det inte känns som pengar på samma sätt då de inte minskar saldot 

på bankkontot genom att investeringen görs.  

 

Den generella åsikten bland de intervjuade personerna är att aktie-, fond-, och 

obligationsinnehav oftast är långsiktiga placeringar där volatilitet inte har någon påverkan på 
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hur personerna agerar med sina innehav. Person D använder däremot tidigare volatilitet i 

aktien som en indikator på hur stor risk som är sammankopplad med placeringen. Enligt 

Person C så kan ett spann identifieras där aktien historiskt brukar röra sig genom att studera 

tidigare utveckling i aktien, vilket hjälpa till för att identifiera köptillfällen. Samtliga av våra 

respondenter anger att de i huvudsak har en lång tidshorisont gällande sina investeringar. De 

anger därmed att de inte påverkas nämnvärt av kortsiktig volatilitet i aktien utan behåller den 

så länge det inte händer något fundamentalt som ändrar innehavets förutsättningar. 

 

Investerarnas långsiktiga placeringshorisont innebär att de sällan plockar hem vinst i samband 

med en värdeökning på tillgången, utan att de oftast behåller tillgången så länge caset är 

intakt. Person D anger att bedömningen kring när det är dags att realisera en vinst är svår när 

möjligheten finns för tillgången att fortsätta stiga i värde och därmed missa en uppgångsfas. 

Person E håller med, “det är svårt att veta när toppen är nådd. Det är lätt att tro att uppgången 

ska fortsätta och det blir jobbigt att sälja mitt i en uppgångsfas”.  

 

Person B belyser den omvända problematiken med svårigheten i att sälja av en tillgång som 

har tappat i värde i tid. Risken finns att tillgången fortsätter att tappa i värde, men 

respondenterna är överens om att det är svårt att sälja tillgången och realisera en förlust. Han 

uppger att även han har svårt för att veta när det är rätt tid att sälja en tillgång. Han påpekar 

dock att “vid ändrade förutsättningar åt det negativa hållet är det bara att bita i det sura äpplet, 

göra ett avslut och gå vidare till något annat papper”. Person E tycker att det är lättare att sälja 

av en tillgång som har fallit i värde om pengarna är ringmärkta för en alternativ investering 

som han direkt vill investera i istället. Han tycker att mentalt känns som att fokus förflyttas 

från den förlust som görs till den möjliga avkastning som den nya investeringen kan ge. 

Pengar som till en början var ringmärkta för en investering med låg risk omklassificeras i 

detta fall genom att pengarna kommer från en tidigare investering istället för från lönekontot.  

 

4.2.4 Anchoring 

Respondenternas åsikter gällande förankring och huruvida de själva upplevde att de ligger i 

riskzonen för att drabbas av förankring skiljde sig åt. Den generella åsikten var att det är lätt 

att låsa sig vid information som gynnar sin egen syn på en situation och att försöka bortse från 

sådant som försvagar ens egen tes.  
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Person F hävdar däremot tvärtom att han tror sig ha lätt för att revidera sin syn på en situation 

efter att ny information tillförs. Han påkallar vikten av att redan innan ett finansiellt 

instrument köps in sätta tydliga gränser gällande instrumentets värde där olika typer av 

aktioner utlöses vid olika kurser på instrumentet. Därmed så hävdar han att förankring kan 

undvikas genom att inte blanda in känslomässiga drag utan att enbart köpa och sälja utefter ett 

förutbestämt mönster. Även Person B särskiljde sig en del mot de övriga respondenterna då 

han menade att han alltid håller sig till en på förhand utsatt strategi och likt Person F menade 

att förankring i många fall helt kan undvikas. Bortsett från Person B och Person F hade 

respondenterna en samstämmig syn där de menar att det är lätt att börja söka efter positiv 

information och att tolka information som mer positivt än vad det egentligen är när det 

egentligen vore bättre att sälja och gå vidare. Person D lyfter fram ett problem där själva 

förankringen inte beror enbart på att investeraren bortser från negativ information. Istället 

hävdar han att problemet är att bedöma vad som är väsentlig information och vilken 

information som inte har något stort värde. I dagens informationssamhälle så översköljs 

människor av information från till exempel twitter och det svåra i detta fall blir enligt Person 

D att vara selektiv vid valet av information som används i det egna beslutsfattandet. Person D 

lyfter även fram en annan sida gällande de som utfärdar rekommendationer och analyser. Han 

tror här att det är vanligt att även dessa personer har lätt för att låsa sig och utfärda 

rekommendationer utifrån gamla åsikter, detta tror han beror på att det finns risk att deras 

anséende skadas om de byter syn på ett bolag och byter bolag att utfärda rekommendationer 

på alltför ofta. Analytikern söker därmed i detta scenario efter ny fakta för att övertyga läsarna 

även om kursen inte går så bra som den enligt analytikern borde göra.  

 

Att sälja av en finansiell tillgång med förlust är ett ämne som diskuterades flitigt under 

intervjuerna. Att sälja något med förlust anses som betydligt svårare än att sälja en finansiell 

tillgång för att realisera en vinst. Majoriteten av respondenterna var här eniga om att det 

emotionellt sätt är jobbigt att sälja av en tillgång som har fallit i värde och därmed realisera en 

förlust. Person B var den enda respondenten som var av en annan åsikt, även om han erkände 

att realiserandet av en förlust ibland smärtar. Han menar att om caset har ändrats är det väldigt 

viktigt att kunna realisera i tid även om det betyder förlust. Detta eftersom förutsättningarna 

eller anledningarna till att investeringen gjordes från första början har ändrats. 

 

Åsikterna kring varför det ofta är svårt att realisera förluster gick däremot isär bland 

resterande personer. Person F hävdar att “det är ingen förlust förrän försäljningen är gjord”. 
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Därmed så tror han att hoppet om att det till slut ska vända och bli en bra affär håller kvar 

många i ett case som egentligen inte är värt att ha någon fortsatt exponering mot. Person G 

påpekar att det är lätt att tro att negativa händelser i ett bolag som personen ifråga har en 

positiv syn på bara är av engångskaraktär och att de negativa rörelser som då uppstår skapar 

läge för att köpa in sig till ett billigare pris. På så vis så ökar personen ytterligare sin 

exponering mot bolaget och får än svårare att bryta förankringen då ännu mer tid, känslor och 

kapital har investerats. Person G hävdar även att bolaget har ett visst ansvar kring att själva 

frekvent informera marknaden om vad som händer och att göra detta på ett objektivt sätt utan 

att försköna informationen. Han tror att bolag kan tjäna på att ha en god och ärlig 

kommunikation med marknaden, vilket kan göra att marknaden inte straffar bolaget lika hårt 

vid negativa händelser. Ett företag som är erkänt duktiga på att kommunicera med marknaden 

och med sina ägare skulle därmed även kunna motiveras en premie mot sina peers på 

marknaden vid förutsättning av detta. 

 

4.2.5 Belåning 
Respondenternas uppfattning om det bästa sättet att agera med sin belåning i samband med 

det ränteläge som idag råder skiljer sig åt. Person D anser att det är lämpligt spara så mycket 

som möjligt och dra ned på amorteringen. Han framhåller här att den prisstegring som har 

skett på bostadsmarknaden är en form av amortering i sig och att han föredrar därför ett ökat 

sparande. Person F är av samma åsikt och anser att en låg amortering är att föredra. Han anser 

att pengarna gör större nytta om de arbetar för honom på den finansiella marknaden och väljer 

därmed att öka summan som flyttas till investeringssparkontot varje månad. Person E håller 

inte med, han framhåller vad han tycker är en defensiv strategi där fokus istället ligger på att 

amortera så mycket som möjligt i tider med en låg ränta för att ha en lägre skuld om räntan 

stiger.  

 

Under intervjuerna så fördes diskussioner med respondenterna kring om de tror att folk tar 

tillfället i akt att bygga upp en buffert till tider med högre kostnader nu när räntan är på 

historiskt låga nivåer. Person F tror att det är många som har låst sig vid tanken att räntan 

kommer att förbli låg för evigt och inte lägger upp någon strategi för att hantera en högre 

ränta. Han är av åsikten att sparandet bör kunna öka men tror att många istället anpassar 

kostym efter inkomst och höjer sina utgifter när den disponibla inkomster är realt större. 

Person E håller med, “jag tror inte att folk bryr sig om att kostnaderna stiger vid en högre 
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ränta, de lever nog gott nu när möjligheten ges istället”. Person E tror liksom Person F att 

människor höjer sina kostnader när det finns en större summa tillgängliga likvida medel varje 

månad, vilket han tror kan leda till problem för många människor om räntan stiger och 

räntekostnaderna upptar en större del av den disponibla inkomsten. Person E anser att en sund 

syn på situationen i dagens läge borde vara att välja att amortera på sina lån särskilt om tron 

på en högre ränta finns. Person B ser möjligheten till en högre ränta i framtiden som en stor 

risk och menar att oavsett om det rör sig om en enskild privatperson eller ett helt hushåll ska 

parten ha en god kännedom om hur känslig deras ekonomi är vid en eventuell räntehöjning.  

 

Respondenterna anser generellt att skuldsättning innebär en viss risk. Den risk som tas i 

samband med det egna finansiella sparandet är beroende på vilken riskprofil individen har. 

Person B och Person F menade att risken som tas borde vara baserad på en strategi och 

individens livssituation där bland annat variablerna familjesituation, total förmögenhet, 

disponibel inkomst och placeringshorisont ska tas i beaktande. Genom att ta dessa variabler i 

beaktande så anser de att varje individ ges en möjlighet att uppnå en balans gällande 

skuldsättning och sparande. Person B ansåg att en person eller ett hushåll alltid bör ha någon 

form av buffert om oväntade händelser skulle uppstå, exempelvis om något viktigt går sönder 

eller liknande. Person E och Person G menar att deras för tillfället låga fasta kostnader i 

kombination med att de inte har en familj att försörja gör att de är de benägna att ta en större 

risk i sitt finansiella sparande. Person C, Person E och Person G ansåg dock att det viktigaste 

är att det ska kännas rätt för individen själv. De menar att valet angående en individs sparande 

i kombination med hans eller hennes belåning och investerande inte behöver grundas på 

definitiva parametrar, även om det allt som oftast rekommenderas och föredras av banker och 

experter.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyserar vi den information som framgått i våra intervjuer som presenterats 

ovan i empirikapitlet. Denna information kommer jämföras med de undersökningar som 

presenterats i vårt teorikapitel. För att vara konsekventa har vi delat in kapitlet i Finansiellt 

sparande, Herd Behavior, Mental Accounting, Anchoring och Belåning liksom i teori- och 

empirikapitlen. 

 

5.1 Finansiellt sparande 

Två av de sju respondenterna uttrycker ett ökat konsumtionsbeteende i samband med en 

ökning av värdet på deras finansiella tillgångar. Detta stämmer väl överens med vad Lazonick 

och O´Sullivan (2000) samt Starr-McCluer (2002) kom fram till gällande konsumtion kopplat 

till de finansiella marknaderna. De menar att hushållens konsumtion ökar vid uppgångsfaser 

på aktiemarknaden då hushållens totala nettotillgångar ökar, vilket i sin tur bidrar positivt till 

ekonomin. De övriga respondenterna i vår empiriska studie menade att de oavsett 

värdeförändring antingen håller sig till de strategier och de mål som sätts upp med varje 

investering eller har en långsiktig syn på sina placeringar. Därmed har inte stora 

uppgångsfaser i deras innehav någon påverkan på deras medvetna konumtionsbeteende. Dock 

menar de att mindre konsumtionsval på dagsbasis omedvetet kan leda till att dyrare alternativ 

väljs till följd av ett bra humör.  

 

Utifrån vårt insamlade empiriska material samt de teorier som har presenterats i teorikapitlet 

upplever vi att det inte finns någon tydlig koppling mellan orealiserade värdeförändringar på 

finansiella tillgångar och ett ökat konsumtionsbeteende hos vår population. Teorierna är eniga 

om att konsumtionen ökar när tillgångarna ökar i värde medan respondenterna är splittrade i 

sina åsikter. Med hänsyn tagen till att endast två av sju respondenter upplever ett ökat 

konsumtionsbeteende i denna situation så bedömer att vi kopplingen mellan dessa fenomen 

inte kan bekräftas. 

 

Enligt Hong et al. (2004) har andelen amerikanska medborgare som äger finansiella 

instrument ökat de senaste 20 åren, vilket förklaras av den stora uppgång som skett på 

aktiemarknaden sedan början av 1990-talet. Detta stämmer väl överens med de intervjuer som 

har utförts där samtliga respondenter idag äger tillgångar på de finansiella marknaderna. Då 

korrelationen är stark mellan svenska och amerikanska finansiella marknader (Ekonomifakta, 
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2017) har liknande uppgångar skett i Sverige och majoriteten av respondenterna anser att 

värderingarna historiskt sett är höga. Samtliga väljer trots detta att fortsätta äga aktier och 

andra finansiella tillgångsslag. Person C ser ränta-på-ränta-effekten som en central del i sitt 

sparande och har därför en lång placeringshorisont, därmed så anser han att de generellt höga 

värderingarna inte är skäl nog för att sälja några innehav. Denna långsiktiga syn på finansiellt 

sparande kan argumenteras för med hjälp av den historiskt starka utveckling som forskning 

gjord av Hong et. al (2004) visar på. Den slutliga avkastningen på en placering är beroende av 

hur stor årlig avkastning som genereras samt den tid som har förflutit sedan investeringen 

gjordes enligt Goetzman och Jorion (1993). Enligt denna teori så leder tid och ränta-på-ränta-

effekten till en ökad slutlig avkastning på en investering.  

 

Vi ser att mot bakgrunden av den stora uppgång på aktiemarknaderna som varit både i USA 

och Sverige följer våra respondenter den positiva trend som fortsatt håller i sig då mycket 

kapital fortfarande behöver placeras. Samtidigt ser vi att argumentet för de historiskt höga 

värderingarna direkt överröstas av alternativen som för närvarande är få, om de ens existerar, 

för att ha möjligheten att förränta sitt kapital.  

 

Genom att samtliga respondenter sparar i finansiella tillgångar ser de enligt forskning av 

Richard Thaler (1994) till att förbättra möjligheterna till en bättre levnadsstandard i samband 

med pensionen. Då samtliga personer har börjat spara tidigt så ökar chansen att uppnå ett 

större kapital när pensionen inträffar. Detta är mycket viktigt då undersökningar av Jacobs-

Lawson och Herskey (2005) visar att många människor inte börjar spara tidigt nog för att 

uppnå ett sparande som är stort nog för att kunna få en positiv inverkan på levnadsstandarden 

vid pensionsmässig ålder. Detta visar även Sifos undersökningar om svenskarnas pension där 

många är oroliga över att inte kunna klara sig på sin pension, vilket kan vara en anledning till 

att sparandet har ökat hos våra respondenter de senaste åren. (Arques 2017) 

 

5.2 Herd Behavior 
Majoriteten av respondenterna berättade att de till en början i sin aktiehandel påverkades mer 

av flockbeteenden i form av rekommendationer och kommentarer från olika tidningar, banker 

och institut än de gör idag. Den främsta anledningen var att de inte ansåg sig ha kunskapen 

som krävdes för att själva göra bedömningar och analyser. Istället valde de att göra det enkelt 

för sig genom att följa andras handlingar och åsikter, vilket enligt Shiller (1995) definierar hur 
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flockbeteenden fungerar. Han menar vidare att de bakomliggande orsaker som gör att 

människor följer andras agerande är unika för varje individ. Variationer i dessa orsaker kan 

till exempel bero på hur relevant handlingen som följs är eller den grad av relevans som den 

angivna informationen anses ha. Även informationskällan ses som en viktig parameter. 

Respondenterna ansåg vid den tid då de började investera att relevansen på den information 

som framgick vid rekommendationer från till exempel tidningar eller banker var trovärdig, 

eftersom den kom från aktörer som hade mer kunskap och erfarenhet än de själva. Då denna 

typ av information kommuniceras via officiella källor direkt på de finansiella marknaderna 

ansågs den vara tillförlitlig enligt respondenterna, vilket kan förklara anledningen till att deras 

härmande beteende. Bikhchandani och Sharma (2000) bekräftar att aktörer på marknaden, 

främst privata investerare, tenderar att influeras av information från analytiker och banker. 

Denna typ av information ökar enligt deras forskning sannolikheten för att grupper av 

investerare följer efter vilket bildar ett flockbeteende.  

 

Med utgångspunkt i teorikapitlet samt i vårt insamlade empiriska material anser vi att det kan 

bekräftas att aktiva personer på den finansiella marknaden tenderar att agera i enlighet med ett 

flockbeteende när de börjar investera på de finansiella marknaderna. Vi anser även att det kan 

bekräftas att tendensen till detta beteende avtar ju längre som personen är aktiv som 

investerare. Liksom de framkom i vår interaktion med respondenterna så är vi av åsikten att ju 

mer kunskap som en investerare tillskansar sig, desto mer självsäker och benägen att fatta sina 

egna beslut blir personen ifråga, vilket indikerar att flockbeteendet är avtagande med tiden. 

Detta styrks även i vårt teorikapitel.   

 

Samtliga respondenter berättar att de värdesätter extern information i olika former såsom 

analyser och riktkurser. Person B, Person D och Person F poängterar dock vikten med att ha 

ett kritiskt tänkande gällande all slags information som når marknaden. De menar att en stor 

andel av den information som någon väljer att kommunicera till marknaden sker med 

anledning av att den kommunicerande aktören har någon form av vinning eller egenintresse i 

att framföra den specifika informationen. Person F anser att uppdateringar av riktkurser är ett 

exempel på ett fenomen där banker och internetmäklare har stora egenintressen, i detta fall i 

form av att skapa en ökad handel. Han anser att förändrade riktkurser ofta saknar substans, det 

vill säga att ingen ny information har delgivits marknaden som motiverar en förändring av 

synen på bolaget. Istället menar han att förändringar i riktkurser sker för att öka bankernas 

och internetmäklarnas intäkter i form av courtage.  
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Hirshleifer och Hong Teoh (2003) har undersökt just hur olika aktörer agerar mot bakgrunden 

av deras egenintresse. Ett exempel på detta kan vara i samband med nyintroduktioner av 

bolag på aktiemarknaderna där olika banker kan välja att sätta ett lägre pris på den aktuella 

tillgången än vad som anses motiverat. Detta ökar sannolikheten för att fler väljer att köpa 

tillgången och flockbeteenden skapas, vilket innebär en ökning av transaktionsintäkter hos de 

aktörer som erbjuder aktiehandel.  

 

Tre av sju respondenter poängterar vikten av ha ett kritiskt förhållningssätt till den 

information som kommuniceras till marknaden och mot de aktörer som står bakom 

informationen. Även teorier som har presenterats i teorikapitlet varnar placerare för att blint 

lita på information som offentliggörs då aktörerna bakom ofta har en egen agenda. Utifrån 

detta presenterade material så anser vi att det är av stor vikt för en placerare att vara vaksam 

på vem avsändaren av information är. I dagens högteknologiska samhälle så kan vem som 

helst sprida information kring en finansiell tillgång, till exempel via sociala medier. Vi menar 

att en placerare måste vara selektiv i det hav av information som finns tillgängligt och ha 

tydliga preferenser för att synliggöra källor som denne betraktar som trovärdiga.  

 

5.3 Mental Accounting 
Enligt Thaler (1999) har människor en olik syn på pengar beroende på vart de härrör ifrån 

samt vad de är avsedda att användas till. Han menar vidare att benägenheten att ta högre risk 

med pengar som uppkommit från tidigare vinster är vanligt förekommande. Samtliga personer 

som vi har intervjuat var överens om de ser olika på pengar beroende på hur de är intjänade. 

Alla respondenter, förutom Person F, hävdar att de tar högre risk med pengar från vinster än 

exempelvis pengar intjänade på arbetsmarknaden. Person F delar inte denna syn utan anser att 

pengar ska åsättas samma värde oavsett härkomst.  

Både Thaler (1999) och Tversky och Kahneman (1974) har genom undersökningar visat att 

människor upplever ett större obehag i samband med en förlust av en summa än vad de 

känner tillfredsställelse i samband med en vinst av samma summa pengar. Detta tror Person D 

beror på att människor tenderar att göra åtskillnad på pengar på grund av att de mår dåligt av 

att förlora pengar. Därför menar han att pengar som redan har vunnits i och med ett 

realiserande av en aktievinst därför inte ses som en förlust på samma sätt eftersom 

utgångsläget som sämst kan bli plus minus noll.  
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Genom både forskning och våra intervjuer ser vi att pengar som uppkommit av en vinst i 

någon form tydligt särskiljer sig mot pengar intjänade genom arbete. Det ser vi beror på att 

det kapital som genererat vinsten oftast är ett överskott vilket har lagts undan och inte behövs 

på kort sikt som till konsumtion och blir därför mer abstrakt. Lön å andra sidan som till stora 

delar behövs för att täcka fasta och rörliga kostnader varje månad tilldelas en viktigare roll. På 

så sätt ses vinster och överskott som bonusar som inte förväntas som även kommer kunna 

utnyttjas på kort sikt.  

 

Barberis och Huang (2001) menar att investerare tenderar att påverkas av den tidigare 

utvecklingen av en tillgång. Vid stort fokus på den historiska utvecklingen tenderar 

investerare att underskatta den risk vilken tillgången är förknippad med. Person D har en 

sådan tendens då han använder den historiska volatiliteten i priserna av en tillgång för att 

bilda sig en uppfattning om vilken risk en specifik placering har. Person C använder sig även 

han av tidigare utveckling, dock inte i ett risksyfte, utan för att hitta historiskt attraktiva 

köplägen.  

 

Enligt Feng och Seasholes (2005) blir motviljan för att realisera en värdeminskning till en 

förlust mindre med tiden som investerare skapar sig erfarenhet och kunskap. Person B som 

har mest erfarenhet bland våra respondenter menade att det kan vara svårt med timingen vid 

realiserandet av tillgångar. Han betonade dock vikten av att beslutet om en försäljning tas så 

snabbt som möjligt om förutsättningarna för investeringen ändrats till det sämre. Person E 

menade att det kan vara enklare att realisera en förlust om pengarna är tänkta att gå direkt in i 

en ny investering efter realiserandet av förlusten. Han anser att fokus i detta fall flyttas från de 

negativa tankar som det innebär att realisera en förlust till positiva tankar som är förenade 

med möjligheten att investera i ett nytt och spännande case, vilket underlättar beslutsfattandet. 

Resterande respondenter menade att de ofta har svårt att realisera förluster vilket enligt 

Grinblatt och Han (2005) leda till så kallade dispositionseffekter. Det vill säga att personerna 

realiserar vinster i de tillgångar som uppvisar värdeökningar och att de blir kvar som ägare i 

tillgångar som sjunker i värde med anledning av en ovilja att sälja av ett värdepapper med 

förlust. Bra bolag tenderar att öka i värde på sikt vilket innebär att detta beteende kan utgöra 

en risk för att bra innehav säljs för tidigt medan dåliga innehav hålls kvar i portföljen alldeles 

för länge. 
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Feng och Seasholes (2005) undersökning visade även på att investerare generellt är dåliga på 

att kontinuerligt plocka hem vinst vid positiva värdeförändringar. Detta menade Person D är 

en vanligt förekommande problematik vid sina investeringar, detta är den andra sidan av 

myntet gentemot den diskussion som fördes i stycket ovan. Samtidigt som det innebär en risk 

med att sälja av en tillgång för tidigt, då den kan fortsätta öka i värde så finns risken även i det 

fall där innehavaren väljer att behålla tillgången trots en markant ökning i värdet. Risken blir i 

detta fall att värderingen når en peak i sin värdering för att sedan falla i värde och att 

innehavaren på detta vis får en sämre slutlig avkastning. Person E och Person G belyser denna 

problematik då de anser det vara svårt att realisera en investering i rätt tid, speciellt i samband 

med en värdeökning då det är lätt att bli girig och tro att priset ska fortsätta uppåt.  

 

Sett till hur högt de finansiella marknaderna står i ett historiskt perspektiv ser vi att de flesta 

respondenter är motvilliga att realisera förluster vilket vi tror kan hänföras till girigheten att 

nå en ännu högre vinst i tider då portföljen går bra. Det var även tydligt att det fanns 

svårigheter med att realisera vinster hos respondenterna på deras innehav. Vi ser att detta är 

ytterligare en stark indikation på att det finns en vilja att få ut mer bland investerare där en 

viss rädsla finns för att gå miste om en värdeökning, snarare än att säkra en vinst. 

 

I bägge dessa fall så anser vi att rädsla skulle kunna användas som en intressant faktor för att 

förklara människors agerande. Antingen rädslan för att bli sittande med en tillgång som har 

nått sin topp och därmed riskerar att behöva säljas med förlust eller rädslan för att missa en 

raket som hittills bara påbörjat sin resa mot en högre värdering. Vi bedömer att rädslan för att 

sälja av en tillgång för tidigt har ökat markant de senaste åren med anledning av extremfall 

som fått stor uppmärksamhet, där bolag har mångfaldigat sin värdering på kort tid och där 

lojala ägare har uppnått en fantastisk avkastning. Ett typexempel på detta är bolaget 

Fingerprint Cards. Detta bekräftas av både teori och empiri där framförallt en respondent 

uttrycker det emotionellt jobbiga med att sälja av en tillgång för att sedan riskera att få sitta 

vid sidan av och se den fortsätta stiga i värde.   
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5.4 Anchoring 

Majoriteten av respondenterna menar att de har en benägenhet att låsa sig vid den typ av 

information som gynnar eller styrker deras egen tes vid en investering. Genom att förankra sig 

vid en viss information blir resultatet inte rationellt. Detta eftersom anpassningar eller 

justeringar av den förankrade informationen eller ställningstagandet sällan är tillräckliga 

vilket leder till förankringseffekter. Förankring av information kan enligt Andersen (2008) 

även leda till att investerarna förlitar sig för mycket på en specifik information vilket inte 

möjliggör en objektiv bedömning eller syn. Detta ansåg sig inte Person B och Person F ha 

några problem med utan menade att de reviderade sin syn vid ny information och konstant 

försöker agera rationellt. Person B motverkar detta genom en på förhand bestämd strategi och 

Person F agerar liknande då han i samband med investeringen bestämmer att olika handlingar 

sker vid bestämda värden på tillgången.  

 

Epleys och Gilovichs (2001) undersökning visar att förankring påverkar en individs omdöme 

och uppfattningar kring en situation. Fem av sju respondenter bekräftar detta fenomen då de 

anser att det är lätt att omedvetet börja söka efter information som uttrycker samma åsikt som 

personen själv har för att stärka sin egen tes. De uttrycker även en benägenhet att tolka 

information som mer positiv än vad den egentligen är för att kunna behålla ett innehav med 

gott samvete.  

 

Enligt forskning gjord av Alho, Kaustia och Puttonen (2008) så är erfarenhet på de finansiella 

marknaderna en viktig parameter gällande en individs benägenhet att drabbas av förankring. 

De hävdar att desto mer erfarenhet en person har av finansiella placeringar, desto mindre är 

risken för att förankra sig. Detta är ett fenomen som vi inte har kunnat bekräfta genom vår 

empiriska undersökning. En viss koppling skulle kunna göras till att samtliga respondenter 

upplevde en osäkerhet när de började handla med finansiella tillgångar vilket gjorde att stor 

vikt lades vid mer erfarna investerares analyser och åsikter. Vi tror därmed att det är svårt att 

revidera sin syn på en investering så länge som investeraren tvivlar på sina egna kunskaper. 

En annan koppling till Alho et al. (2008) undersökning är att Person B som av 

respondentgruppen hade klart mest erfarenhet av finansiell handel av respondenterna var en 

av de två respondenterna som uttryckte minst tendens för förankring. Person B uttryckte dock 

viss förankring av information vilket även Alho et al. (2008) undersökning visade för den mer 

erfarna undersökta gruppen.  
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Mot bakgrund av att både teori såväl som flertalet respondenter ansåg erfarenhet och kunskap 

motverka förankring ser vi dessa två parametrar som avgörande vid förankring på de 

finansiella marknaderna. Genom att vara väl insatt, ta del av olika slags information samt ha 

en bra tillit till sin egen förmåga bör samtliga vara aspekter som möjliggör en objektiv analys 

eller syn. Vi anser inte att detta kan konstateras av våra intervjuer, dock pekar Person B’s svar 

om förankring om det vilket styrker vår tes.  

 

Tversky och Kahneman (1975) menar att uppskattningar gjorda på bristfälliga grunder kan 

resultera i felaktiga slutsatser gällande potentiell risk och belöning i samband med en 

investering. De menar vidare att individen utgår från ett initialt synsätt i en situation som 

sedan revideras och justeras med tiden. Detta menade Person G inträffar om negativa nyheter 

kommuniceras vid en syn som är positiv på bolaget i fråga. När negativa händelser uppstår 

och priset på tillgången är i en negativ trend har han benägenhet att köpa ännu mer. Genom att 

inte genomföra en ny analys eller revidera sin uppfattning uppvisar han ett beteende som 

liknar den felaktiga synen på risk och belöning som uppstår vid bristfälliga uppskattningar 

som Tversky och Kahneman undersökt. Därmed kan inte personens handling ses som fullt 

rationellt.  

 

Mot bakgrunden av att de flesta respondenterna hade benägenhet att förankra sig, främst i 

form av information, samt att teorin menar att agerande i samband med förankring leder till 

ofullständiga korrigeringar menar vi att individer trots tillgång till ny information fortfarande 

håller kvar vid sin ståndpunkt antingen helt eller delvis. Detta sker på grund av att den initiala 

informationen har en större influens än vad individen i fråga är medveten om. Därför kan inte 

beteendet ses vara fullt rationellt.  

 

5.5 Belåning 

Enligt Barba och Pivetti (2009) så har skuldsättningen ökat kontinuerligt under de senaste 

tjugofem åren. Den ökande skuldsättningen har enligt deras forskning bidragit till en 

tilltagande konsumtionstillväxt och en generellt lägre sparkvot hos hushållen. Detta stämmer 

väl överens med åsikter som har framkommit i samband med våra intervjuer. Person E och 

Person F uttrycker åsikter där de tror att sparandet inte ökar trots dagens låga ränteläge. De 

tror istället att hushållen ser sin chans att öka sin levnadsstandard med ökade utgifter som 
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följd, vilket går hand i hand med Barba och Pivettis forskning med en ökande 

konsumtionstillväxt.  

 

Cecchetti, Mohanty och Zampolli belyser i sin forskning två sidor av myntet med den ökande 

skuldsättningen i samhället. Å ena sidan så anser de att hushållens ökande tillgång till likvida 

medel gynnar välfärden och tillväxten i ekonomin med hjälp av att människor handlar mer. Å 

andra sidan så visar de på att en hög skuldsättning är skadlig för hushållens ekonomi. Dessa 

båda sidor diskuterades även med respondenterna under den empiriska undersökningen. 

Person E och Person F påpekade att många människor ser chansen att öka sin levnadsstandard 

i och med den låga räntan, vilket kan tolkas som en positiv sida av skuldsättningen. Person B 

belyser istället ett problem som skuldsättningen kan leda till då han betonar vikten för 

hushållen av att göra en analys av sin ekonomiska situation och anpassa skuldsättning efter 

hur känslig deras ekonomi är för höjningar av räntan. Rinaldi och Sanchis-Arellano (2006) 

fokuserar på samma problem där de menar att hushållens sårbarhet har ökat i takt med 

skuldsättningen och att detta på sikt kan påverka den finansiella stabiliteten hos både hushåll 

och företag. Person D och Person F framhåller att det är lämpligt att öka sitt sparande i tider 

där möjligheten ges i samband med en låg ränta. Person E har en annan strategi där han inser 

vikten av att amortera så mycket som möjligt i tider med låg ränta för att minska skulden så 

mycket som möjligt. Vi anser att båda dessa strategier är lämpliga då det viktigaste enligt vår 

syn på situationen är att ett sparande i någon form upprättas och kontinuerligt ökas för att det 

inte ska bli en obehaglig överraskning den dag som kostnaderna ökar. Även om Person E, 

Person D och Person F anser det vara lämpligt med ett ökat sparande respektive en ökad 

avbetalning på sina lån så är det ingen av respondenterna som de facto har utfört dessa 

åtgärder. De svar som de har givit i detta fall har formats utifrån diskussioner om hur det är 

lämpligt att agera i en lågräntemiljö snarare än hur de själva väljer att göra i denna situation. 

Vi anser inte att det går att dra en koppling mellan ett ökat sparande och dagens aktuella 

situation gällande belåning utifrån ett resonemang kring hur respondenterna anser att 

människor bör agera, utan vi väljer i detta fall att se till det faktiska beteendet i formulerandet 

av våra slutsatser. 

 

Eftersom de gemensamma resultaten av skuldsättning från både det vetenskapliga området 

och vår empiriska undersökning visade att lån, i de fall då räntan ses som förmånlig, generellt 

ökar. Med detta som bakgrund hade vi därför antagandet om att personer tenderar att 

skuldsätta sig mer och därför få en större hävstång i en lågräntemiljö som idag råder. Detta 
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visade sig inte stämma sett till svaren som framgick av vår undersökning. Istället var det 

främsta argumentet, oberoende av ränteläge, att belåning bör viktas till portföljen antingen 

efter individens egen riskvilja eller efter en bestämd strategi.  
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6. Slutsats 

6.1 Herd Behaviour 
Utifrån den information som har framkommit i teorikapitlet och i vår empiriska undersökning 

så anser vi att det kan bekräftas att fenomenet Herd Behaviour påverkar det finansiella 

sparandet hos personer med ett intresse för finansiella placeringar. Denna påverkan yttrar sig i 

både teori och empiri genom att personer i ett tidigt skede i sitt finansiella sparande tenderar 

att agera i enlighet med andra personers åsikter och handlingar. Vi kan även utifrån vår studie 

fastslå att den påverkan som Herd Behaviour har på handlingar och beslutsfattande med 

finansiella placeringar tenderar att avta med tiden. I takt med att en persons kunskaper och 

självkänsla på de finansiella marknaderna ökar anser vi utifrån de svar som framkom i vår 

empiriska undersökning att personen ökar sina möjligheter till att kunna ha ett kritiskt 

förhållningssätt till den information som finns tillgänglig. Detta menar vi är den avgörande 

faktorn eftersom tendensen till att handla eller agera efter flockbeteenden avtar och individen 

blir istället mer benägen att fatta egna beslut.   

 

6.2 Mental Accounting 

Det resultat som framkommit av de undersökningar som tagits upp i teorikapitlet samt de 

intervjuer som vi genomfört och presenterat i empirikapitlet visar att människor har en 

benägenhet att ha en olik syn på pengar beroende på vad de kommer från eller vad de är 

avsedda för. Mot bakgrund av de intervjuer som vi utfört menar vi att den inkomstkälla som 

kapitalet som ska investeras härrör sig till är av stor vikt för investerarens riskprofil. Pengar 

som är intjänade genom arbete investeras med en lägre förväntad risk medan pengar som har 

realiserats som en vinst i en tidigare investering generellt allokeras till tillgångar med en 

högre förväntad risk. Utifrån de svar som vi har tillhandahållit i våra intervjuer så kan vi se att 

det generellt är emotionellt jobbigt att sälja av en finansiell tillgång med förlust. Detta menar 

vi leder till att många investerare i slutänden får en sämre avkastning, då det genom detta 

tankesätt blir svårt att notera en fundamental förändring i ett innehav som motiverar en lägre 

kurs på tillgången. Vi ser även att beteendet till viss del kan hänföras till den generella 

optimism och girighet som råder på de finansiella marknaderna för tillfället där investerare 

ofta talar om stora vinster. Därför vill individen inte vara sämre än de andra medmänniskorna 

och har därför lättare att besluta sig för att ha kvar investeringen för att vänta på att priset 

vänder upp.   
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6.3 Anchoring 

Våra empiriska undersökningar visade att majoriteten av respondenterna hade en benägenhet 

att förankra sig vid information som styrker deras ställningstagande. Vid förankring menar 

teorin på området att personer inte agerar rationellt. Detta eftersom personer tenderar att utgå 

från den initiala tesen mer än vad som är medvetet och är därför inte förmögna att revidera sin 

syn tillräckligt vid tillkomst av ny information. I vårt teorikapitel presenteras teorier kring 

människors brist på rationalitet, vilket vi menar kan styrkas med hjälp av vår studie. Detta 

genom att både teori och empiri indikerar att anchoring är ett problem som en investerare bör 

hitta ett sätt att förhålla sig till. Vår empiriska undersökning indikerar att Anchoring är ett 

vedertaget fenomen bland våra respondenter. Utifrån denna undersökning menar vi att det 

finns en koppling mellan fenomenen Anchoring och Herd Behaviour. Vi menar att 

respondenternas benägenhet att till en början följa ett flockbeteende kan leda till att 

Anchoring uppstår då investeraren anser den aktör som följs är mer påläst på ämnet än 

individen själv. Därmed tenderar investeraren att ha svårigheter med att gå emot tidigare 

angiven information och ändra sin tes. Vi hävdar att det tar tid innan investeraren blir så pass 

självsäker att denne vågar lita på sin egen kunskap och förmåga och revidera sin syn på 

situationen.   

 

 

6.4 Belåning 

Utifrån den insamlade informationen för denna studie så drar vi slutsatsen att belåning och 

den risk som finns för ökade räntekostnader framöver inte leder till ett ökat sparande. I såväl 

teori som empiri belyses riskerna som är förenade med ett lågt sparande, men respondenterna 

hade varken ökat sitt eget sparande i dagens lågräntemiljö eller hade någon tro på att andra 

människor hade ökat sin sparkvot även om flera av dem anser det vara lämpligt i denna 

situation. Med bakgrund i teorikapitlet så bedömer vi att riskerna som är förknippade med ett 

lågt sparande är stora och att detta kan bli ett hårt slag mot hushållens ekonomi om de inte 

förebyggs genom ett ökat sparande. I de intervjuer som vi har utfört framkom det att riskerna 

som nämnts ovan förknippade med belåning inte kom som någon nyhet för respondenterna, 

men de valde trots detta att inte öka sitt sparande. Detta anser vi vara en oroande indikation då 

vi liksom Person F i intervjun anser att det finns en risk att människor snabbt anpassar sig 

efter rådande omständigheter och vaggas in i en trygghet att det kommer fortsätta vara 

lågräntemiljö för evigt. Hur ränteläget kommer att utvecklas vet givetvis ingen med säkerhet, 
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men vi anser det vara oroande att det utifrån vår undersökning framkommer att det inte skapas 

någon buffert ifall högre räntor skulle komma. Majoriteten av respondenterna ansåg att 

belåning i samband med investeringar är individuell och ska kännas rätt för den enskilda 

individen beroende på livssituation, disponibel inkomst och riskviljan. De risker som kan 

uppstå belyses i såväl teori som empiri och detta är något som vi anser att människor bör 

beakta och ta till förebyggande åtgärder mot för att öka sin finansiella stabilitet.  

 

 
 
6.5 Reflektion 

Vi har under uppsatsens gång stött på ett flertal brister och begränsningar i vår undersökning. 

Flera av de undersökningar som vi har använt oss av i vårt teorikapitel är utförda på 

amerikanska finansiella marknader trots att det är svenska marknader som vi vår 

undersökning innefattar. Vi har motiverat vårt val att trots detta använda oss av den angivna 

informationen tidigare i teorikapitlet. Urvalet med forskning som är gjort på den svenska 

marknaden är begränsat och den forskning som finns har generellt en dålig validitet. Med 

bakgrund i den starka korrelationen mellan amerikanska och svenska marknader som vi 

hänvisar till i teorikapitlet så anser vi att teorierna är tillämpliga i vår undersökning, även om 

det hade gett uppsatsen bättre förankring i det geografiska område som vi trots allt undersöker 

om vi enbart hade kunnat använda oss av undersökningar som utförts på svenska marknader.  

 

Utifrån det lilla urval av respondenter som inkluderats i vår empiriska undersökning så anser 

vi det inte som trovärdigt att göra generaliseringar på en större population. Utifrån vårt val av 

att använda oss av en kvalitativ forskningsmetodik i genomförandet av denna studie så var det 

inte uppsatsens syfte att kunna generalisera resultaten, men hade varit intressant att utför 

denna undersökning på ett större urval för att få en tydligare bild kring hur 

placeringsintresserade personer resonerar inom detta fält.  

 

Utifrån vårt eget arbete med denna uppsats så har vi upptäckt brister i vårt arbete utefter 

resans gång som vi kommer att ha nytta av vid eventuella fortsatta studier eller i ett 

efterföljande arbetsliv. Trots synpunkter från såväl övriga seminariegrupper som handledare 

så valde vi länge att hålla fast vid vår ursprungliga idé, vilket var att genomföra en studie 

enligt en kvantitativ forskningsmetodik. Här borde vi mycket tidigare ha tagit till oss de 
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synpunkter vi fick och korrigerat vår syn på projektet genom att lägga om strategin till en 

kvalitativ forskningsmetodik.  

 

Vi har under uppsatsens gång även upptäckt att det inom finansiellt sparande finns många 

alternativa områden som kan vara intressanta att undersöka, utöver de psykologiska fenomen 

samt belåning som vi berört. Något vi inte tog någon speciell hänsyn till var hur trenden och 

tongångarna på de finansiella marknaderna samt i ekonomin såg ut vid forskningstillfället. 

Detta ser vi definitivt som en potentiell påverkande faktor för aktörerna. Då vi i vår empiriska 

undersökning har noterat att personer kan påverkas av girighet och rädsla exempelvis genom 

att personer vaggas in i trygghet genom att låga räntor är här för att stanna och att lån därmed 

är billiga. Vi tror därmed att detta kan leda till en typ av agerande i individernas finansiella 

sparande och ser därför att det vore intressant att undersöka skillnaden mellan hur människor 

agerar i konjunkturellt goda- respektive konjunkturellt svagare perioder. Vår forskning visar 

även på att respondenterna inte hade ökat sitt finansiella sparande för att motverka risken och 

på så sätt skaffa sig en typ av buffert för eventuella ökade räntekostnader i samband med 

framtida räntehöjningar. Detta ser vi som oroande och ser att det skulle vara mycket relevant 

att forska kring hur stor påverkan skulle bli på de svenska hushållens ekonomi och hur 

känsliga dessa är för stigande räntor. En annan synvinkel vi fastnade för under arbetets gång 

de många olika avsikter och mål som respondenterna hade med sina sparanden. Det anser att 

det vore relevant att undersöka vilka faktorer och mål som har störst inverkan på det 

finansiella sparandet och på så sätt skapa en uppfattning om vilka incitament som krävs för att 

en person ska ta steget till handling och upprätta ett finansiellt sparande.  

 

 

Förslag till vidare forskning: 

 Undersöka hur psykologiska fenomen yttrar sig och skiljer sig åt i nedgångar och 

uppgångar på de finansiella marknaderna 

 Undersöka påverkan på hushållens ekonomiska situation vid stigande räntor 

 Utreda vilka de bakomliggande faktorerna är för att uppnå ett ökat sparande hos 

privatpersoner 
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