
  

 

 

Örebro Universitet 

Handelshögskolan 

Företagsekonomi C, Uppsats 15 hp 

Handledare: Ann Wetterlind Dörner 

Examinator: Håkan Persson 

HT 2009 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERARGRUPPER 

                  En studie utifrån Wärneryds investerarmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Aleksandra Alexson 870824 

    Malin Karlsson 870402 

 



 

 

 

FÖRORD 

 

Vi vill vända ett stort tack till de som möjliggjort genomförandet av den här studien.  

 

Inledningsvis vill vi tacka Claes Hemberg på Avanza Bank, Jan Aronsson på Handelsbanken 

och Gunnar Ek på Aktiespararna för ett trevligt bemötande och ett mycket användbart 

kunskapsbidrag.  

 

Ett stort tack riktas till investerarmodellens författare Karl-Erik Wärneryd för ett gediget 

engagemang, bra rådgivning och bidragandet av information. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Ann Wetterlind Dörner för introduktion till 

uppsatsämne samt vägledning och inspiration. 

 

 

 

Örebro, den 11 januari 2010 

 

 

Aleksandra Alexson                     Malin Karlsson 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Listed corporations achieve effectiveness through segmentation of investors. Categorization 

of like- minded investors diminishes goal incongruence. This thesis aim to examine an 

Investor models accuracy, provided by a Professor Emeritus in Economic Psychology in 

2001. This model segments investors as active, passive, speculative and naive investors.   

 

This thesis has a demarcation to private investors on the Swedish stock market. It has a 

deductive and qualitative approach as the purpose is to study the Investor model. In order to 

obtain empirical data semi- structured interviews were conducted with Avanza Bank, 

Handelsbanken, Aktiespararna and Karl- Erik Wärneryd, the author of the Investor model. All 

interviews were carried out by telephone except the face- to- face interview with Karl- Erik 

Wärneryd.  

 

The conclusion of this thesis is that the Investor model is not universal. The Investor model 

needs to be modified by the purpose of the sector of the application in order to be accurate. 

Different factors have influenced investors since 2001 which has subsequently had an effect 

on the Investor groups’ characteristics.  
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  INLEDNING 

 

1. Inledning 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till ämnesområdet för att ge läsaren en ökad 

förståelse. Det följs av en problemdiskussion vilket leder till studiens frågeställning, syfte och 

avgränsning. 

  

1.1 Problembakgrund 

Värdepappershandel bedrivs på den finansiella marknaden. Värdepapper är obligationer, 

aktier, krediter, derivat och övriga finansiella instrument. Aktörer på den finansiella 

marknaden är banker, försäkringsbolag, finansiella bolag samt individer. (Mel’nikov 1999) 

Aktiemarknaden är en del av den finansiella marknaden (Howells och Bain 2007). Den här 

studien fokuserar på den svenska aktiemarknaden.  

 

Bolag vars egna kapital inte täcker verksamhetens kostnader kan vända sig till finansiella 

marknader då de är i behov av extern finansiering. Extern finansiering förekommer i form av 

lån, bidrag och utgivning av aktier. Det sistnämnda är enbart en möjlighet för blivande och 

etablerade börsnoterade aktiebolag. Aktier utgör ägarandelar i bolag vilket innebär att 

samtliga aktieinnehavare är bolagets ägare. (Vinell och De Ridder 1990)  

 

Då aktieinnehavare utgör bolagets ägare ligger beslutsfattandet, angående bolagets framtid, 

hos dem. (Vinell och De Ridder 1990). Publikt noterade aktiebolag har ofta ett stort antal 

aktieägare vilket innebär olika mål och visioner för bolagets framtid. Vid beslutsfattande finns 

det därmed stor risk för konflikter. (Kotler et al. 2004). I samstämmiga investerargrupper är 

risken för konflikter betydligt mindre (Wärneryd 2001). 

 

En studie konstaterar att det finns två tillvägagångssätt för att attrahera investerare. 

Massmarknadsföring innebär en odifferentierad strategi, alla aktörer på kapitalmarknaden 

behandlas som potentiella investerare. Det är ett enkelt tillvägagångssätt då investerare 

behandlas likvärdigt genom standardisering. En alternativ strategi är differentiering vilket 

innebär en segmentering av investerare. Bolag segmenterar nuvarande samt potentiella 

investerare genom gruppering utifrån liknande karaktärsdrag. Därefter utvärderas segmenten 

för avgörandet av den mest lämpliga gruppen av finansierare. (Kotler et al. 2004) 

 

Tidigare forskning inom området för segmentering av investerare genomfördes av Wärneryd 

2001. K-E Wärneryd är fil. Dr., civilekonom samt professor emeritus i ekonomisk psykologi.    

I Wärneryds tredje publicerade bok presenteras en investerarmodell där han segmenterar 

investerare. Investerare segmenteras i fyra grupper: aktiva, passiva, spekulativa och naiva. 

(Wärneryd 2004) 

 

Avgörande faktorer vid investeringsbeslut beror på investerares avkastningskrav (Kotler et al 

2004). Det är viktigt att aktieägares preferenser angående lång- och kortsiktig  
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tillväxt/lönsamhet överrensstämmer (Hamberg 2004). Bolag drar nytta och uppnår en högre 

effektivitet då dess ägare är enade (Kotler et al. 2004). 

  

 

1.2 Problem 

Wärneryds investerarmodell introducerades 2001. Modellen har aldrig tidigare blivit testad 

empiriskt. Det är därmed svårt att teoretiskt avgöra hur väl modellen stämmer överrens med 

verkligheten. Förändringar i samhällsstrukturen, däribland en kraftig ökning av användandet 

av IT, har skett. Modellens problem är att eventuella förändringar inte har tagits i beaktning 

vad gäller investerargrupper, nya investerargrupper kan ha bildats medan andra har fallit bort. 

Problemet leder till frågeställningen.  

 

 

1.3 Frågeställning 

Hur väl överrensstämmer Wärneryds investerarmodell (2001) med nuvarande förhållanden? 

  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att granska Wärneryds investerarmodells aktualitet. Hänsyn tas till 

eventuella förändringar i Wärneryds fyra investerargrupper. För att besvara frågeställningen 

undersöks investerargruppernas karaktärsdrag. Studien genomförs för att kunna bistå aktörer 

på den finansiella marknaden med en analys av hur väl investerarmodellen överensstämmer 

med nuvarande förhållanden, då bolag når en högre effektivitet med hjälp av segmentering.  

    

 

1.5 Avgränsning 

En avgränsning görs gentemot nuvarande och potentiella investerare i noterade aktiebolag på 

den svenska aktiemarknaden. Studien avgränsas till den svenska aktiemarknaden då den 

internationella aktiemarknaden är för omfattande. Wärneryds investerarmodell fokuserar på 

privata investerare och inte institutioner. Privata investerare ligger därmed i fokus. Studien 

avgränsar sig inte till att skilja mellan män och kvinnor.   
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består av ett antal relevanta teorier vilka används för att kunna 

besvara frågeställningen. Inledningsvis presenteras Wärneryds investerarmodell med syfte att 

ge läsaren en utförlig förståelse för studiens utgångspunkt. Den kompletteras med ett antal 

teorier för att kunna genomföra en noggrann studie.  

 

2.1 Val av teoretisk referensram 

Den här studien har en deduktiv ansats, vilket behandlas i 3.1 Vetenskaplig ansats. Den 

teoretiska referensramens avsikt är att presentera relevanta teorier som ligger till grund för att 

besvara studiens frågeställning. Inledningsvis presenteras Wärneryds investerarmodell. Den 

nämnda teorin är studiens utgångspunkt. Investerare segmenteras utifrån riskpreferenser vilket 

gör det relevant att behandla riskteorier. Psykologiska faktorer påverkar aktiemarknaden 

(Wärneryd 2001). Ett antal teorier under samlingsbegreppet heuristics behandlar det och de 

används för att undersöka investerargruppers karaktärsdrag. De två avslutande teorierna, 

finansiella bubblor och börskrascher samt aktieinternethandel, används för att analysera hur 

förändringarna har påverkat sammansättningen av investerargrupper. 

 

 

2.2 Wärneryds investerarmodell 

I följande stycke redogörs en bakgrund till Wärneryds investerarmodell. Därefter presenteras 

investerarmodellen. 

 

 

2.2.1 Bakgrund till investerarmodell 

Wärneryd började, i sin tredje publicerade bok, med ett makroekonomiskt perspektiv vilket 

innebär att man tror att alla är lika. Att det finns en typ av aktieägare, de är rationella. Inom 

finansiell ekonomi har det utbildats en föreställning att man kan skilja mellan två grupper. En 

grupp, den betydelsefulla gruppen följer rationellt beteende. De skaffar sig information och 

tolkar den på rätt sätt. Den andra gruppen kallas för noise traders. De handlar irrationellt och 

följer därmed inte den effektiva marknaden. Tittar man på verkligheten så ser man att det 

finns många olika typer av aktieägare. Om man går till en del av de stora mäklarfirmorna kan 

man få reda på att de gör bedömningar av vad det finns för olika grupper efter vilken 

riskbenägenhet de har. Det gäller en del stora amerikanska mäklare. De kan till och med ge 

test till nya kunder för att ta reda på mer exakt var de ligger någonstans. (Intervju med 

Wärneryd 091208) 

 

Wärneryd uppger att de ovan beskrivna tankegångarna följde honom genom boken. Han 

tittade på en hel del studier av privata investerare. Tyska studier var väldigt grundliga. Trots 

att aktieägandet inte är lika utbrett i Tyskland, som det är i Sverige, så anser han att det fanns 

en hel del likheter. Wärneryd har även varit engagerad i Holland med sparandestudier. Han 

berättar vidare att det under ett antal år samlats data från konsumenter bland annat om deras   
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förmögenheter, inkomster och deras aktieinnehav in i minsta detalj. Det går att studera hur 

konsumenterna har betett sig. (Intervju med Wärneryd 091208) 

 

I studierna går det att finna olika grupper, t.ex. att det finns en ganska stor grupp som har 

relativt mycket aktier men är passiva. De gör högst tre transaktioner per år. De ligger med sin 

portfölj väldigt länge. Sen går det mycket lätt att hittat en grupp som har sina aktier i depå. 

Där är det större verksamhet. De kanske inte alltid vet så mycket om vad man gör med 

depåerna. De låter det vara. Sen finns det dem som sporadiskt gett sig in på marknaden, köpte 

t.ex. när telefonaktiebolaget i Holland bjöds ut. De har lockats ibland av att företag har gjort 

auktioner för att anställda ska köpa aktier i det egna företaget. Företag i Holland har ibland 

gjort aktioner gentemot sina anställda. De har då lockats att köpa ett litet antal aktier till 

förmånliga villkor. (Intervju med Wärneryd 091208) 

 

De holländska studierna kan jämföras med svenska data, Richard Wahlund och hans 

medarbetare samlade en hel del data. Wärneryd konstaterar att om klusteranalyser genomförs 

förefaller det sig naturligt att dela upp i fyra grupper. Då blir det de här grupperna om man 

bortser från de som inte investerar alls. Hur stora de här grupperna är varierar över tiden, med 

konjunkturer och med andra förhållanden. (Intervju med Wärneryd 091208) 

 

När staten sålde ut företag, långt före Telia så var det en del nya grupper som gjorde första 

försök som aktieägare. En del utav dem blev förskräckta av utvecklingen på börsen och sålde 

mycket snabbt, andra behandlade aktierna relativt likgiltiga och behöll dem. Det har även 

varit massa med uppdelningar utav aktier. Man har kunnat bli delägare i Assi och via Assi i 

Billerud och en hel del sådana där saker som har varit väldigt konstiga för gemene man, som 

gjort det omöjlig att räkna ut anskaffningsvärdet på de aktier som man har kvar. Många bland 

dem har varit naiva. I Finland var det många som köpte Nokiaaktier, det spred sig rykten om 

att alla människor ville ha mobiltelefoner. Mobiltelefoner utvecklades otroligt snabbt i 

Finland. Folk köpte enstaka aktier och fann till sin häpnad att de mångdubblades i värde. 

Wärneryd konstaterar att de fortfarande är naiva för de vet ingenting om aktiemarknaden. 

Sedan finns det en hel del aktieägare i Nokia som är mycket initierade och spekulerar. 

(Intervju med Wärneryd 091208) 

 

Allt beskrivet ovan leder till att Wärneryd tycker sig kunna urskilja de här fyra grupperna. 

Han påpekar att det på det sättet finns en empirisk bakgrund. Hans första tanke bakom det var 

att när man diskuterar makroekonomiska stimuli ska man kunna ta hänsyn till att det finns 

grupper som reagerar olika. (Intervju med Wärneryd 091208) 

 

Om man tittar på de stora kriserna som har varit, bland annat under 1929- 1930 års depression 

var det väldigt få som ägde aktier bland privatpersoner, både i Sverige och i USA. I USA var 

det kanske en procent eller någonting, de grupperna var förmodligen sådana som egentligen 

hade väldigt mycket pengar men var stora risktagare. Det fanns fonder som var  
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stora risktagare. När man tittar på det här bör man göra klart för sig att när det gäller den 

svenska aktiemarknaden så är det ungefär 35 procent som ägs av utländska kunder. Sedan är 

det institutionella investerare i väldigt hög grad. Pensionsfonderna är betydelsefulla i Sverige. 

(Intervju med Wärneryd 091208) 

 

Man räknar med att privatpersoner har något under kanske 20 procent idag av det totala 

aktievärdet. Det är inte så stor grupp och det ledet till att när man studerar reaktionerna på 

aktiemarknaden så är det främst de professionella investerarna man ska titta på. (Intervju med 

Wärneryd 091208) 

 

 

2.2.2 Investerarmodell  
Investerare delas in i fyra grupper (Wärneryd 2001). Nedan presenteras Wärneryds 

investeringsmodell.  

 

 Passiva investerare placerar enbart en del av sitt kapital i riskfyllda värdepapper. De 

utökar sina tillgångar då de hellre köper än säljer. Investerargruppen har ett långsiktigt 

perspektiv. 

 Aktivt förmögna investerare placerar regelmässigt i värdepapper med hjälp av 

rådgivare. De investerar både lång- och kortsiktigt.  

 Spekulanter med en begränsad förmögenhet lånar kapital för placering då gynnsamma 

investeringsalternativ på aktiemarknaden upptäcks. Daytraders finns ofta bland dessa. 

En stor del av investerargruppen gör förlust på sina placeringar.  

 Naiva investerare attraheras av fördelaktiga investeringsmöjligheter till exempelvis 

vid privatisering av statliga bolag med goda förväntade resultat. Investeringar 

koncentreras till statliga bolag med en stark marknadsföring för privatisering. 

(Wärneryd 2001) 

 

Passiva investerare har begränsade tillgångar för att generera en förmögenhet. De föredrar 

därför att placera i väletablerade bolag med tidigare goda resultat för att minimera 

risktagandet. Investerare i den andra gruppen är mer aktiva och använder externa hjälpmedel 

vad gäller investeringsbeslut. Spekulativa investerare, den tredje investerargruppen, strävar 

efter ett ökat välstånd och tenderar att överinvestera i efterfrågade aktier. Naiva investerare 

utgör en mindre investeringsgrupp. Investeringars avkastning infaller ofta under de första åren 

efter privatisering och uppstår förluster kan det ge stora konsekvenser för investerare. 

(Wärneryd 2001) 
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2.3 Risk och avkastning 

Investering i aktier innebär ett risktagande för investerare då den framtida avkastningen är 

okänd (Vinell och De Ridder 1990). Investerares riskpreferenser påverkas till viss del av 

psykologiska faktorer. Investerare med ett riskavert beteende föredrar att placera i riskfria 

tillgångar med lägre risk. En högre nivå av riskaversion resulterar i färre investeringar. 

Risktagande investerare väljer investeringsalternativ med högst förväntad avkastning. 

(Wärneryd 2001). Förväntad avkastning är summan av tillgångens totala avkastning 

multiplicerat med dess sannolikhet (E(R)= ΣRPR*R) (Berk och DeMarzo 2009 s. 286). När val 

av investeringsalternativ tas utifrån tillgångens förväntade avkastning, oberoende av dess risk, 

kännetecknar det en riskneutral investerare. (Wärneryd 2001) 

 

Skillnader i investerares riskpreferenser kan bero på ojämn fördelning av 

marknadsinformation. Risknivån bedöms utifrån tolkad marknadsinformation. En studie visar 

att ökad informationstillgång leder till sämre beslutskvalité. (Wärneryd 2004) 

 

Den totala risken på aktiemarknaden utgörs av systematisk och osystematisk risk. Systematisk 

risk är marknadsspecifik och är därmed oundviklig för aktieinvesterare. Företagsrelaterade 

nyheter, osystematisk risk, kan diversifieras. (Berk och DeMarzo 2009) 

 

 

2.4 Capital Asset Pricing Model 

Portföljteorin utvecklades av Markowitz 1952. Den innebär att osystematisk risk kan 

reduceras genom att kombinera olika tillgångar i en aktieportfölj. Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) är en vidareutveckling av portföljteorin. CAPM mäter relationen mellan risk och 

avkastning för individuella tillgångar genom att undersöka hur väl tillgången samvarierar med 

marknaden. (Hamberg 2004) 

 

CAPM är grundat på tre antaganden. Det första antagandet förutsätter perfekt konkurrens på 

marknaden, alla aktörer kan låna och spara till riskfri ränta. Andra antagandet innebär att 

investerare håller effektiva portföljer, maximal avkastning givet dess risk. Sista antagandet 

går ut på att alla investerare har identiska förväntningar vad gäller förväntad avkastning, risk 

och aktiers samvariation. (Berk och. DeMarzo 2009)  

 

Beta, baserat på historisk data, återfinns i aktieindex och mäter tillgångens samvariation med 

marknaden. Då beta är 1.0 följer tillgången exakt marknadsutvecklingen. Beta över 1.0 

innebär att tillgången är mer riskfylld och reagerar kraftigare än marknadens svängningar. 

Beta under 1.0 har en lägre grad av risk och en svagare samvariation med marknaden. (Berk 

och DeMarzo 2009) 
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Formeln för CAPM är: 

E(Ri)=Rf+βi*[E(Rm)-Rf] (Hamberg 2004 s.186)  

 

E(Ri)= Tillgångens avkastningskrav 

Βi = Beta mäter tillgångens samvariation med marknaden.  

Rf= Riskfria ränta 

Rm= Marknadens risk (Hamberg 2004) 

 

Kapitalmarknadslinjen visar relationen mellan risk och förväntad avkastning. Effektiva 

aktieportföljer är de portföljer med högst avkastning givet dess risk, vilka återfinns på 

effektiva fronten. Under skärningen av kapitalmarknadslinjen och effektiva fronten befinner 

sig investerare med placeringar finansierat med eget kapital. Investerare ovanför skärningen 

finansierar sina placeringar med externa medel. (Berk och DeMarzo 2009) 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Kapitalmarknadslinjen 

Källa: Berk och DeMarzo (2007) s. 346 
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2.5 Heuristics och Biases 

Heuristics tenderar att förenkla problem och beslutsfattande vilket kan resultera i orationella 

investerare. Genom användandet av heuristics finns det en risk att investerare överskattar en 

del fakta medan annan ignoreras. (Klinger och Kudryavtsev). Flockbeteende är en variant av 

heuristics (Bikhchandani och Sharma 2001). Biases är en allmängiltig överskattning, 

overconfidence utgör en av dessa (Montier 2002). 

 

 

2.5.1 Flockbeteende 

Flockbeteende äger rum då investerare imiterar andra aktörer på marknaden, under samma 

tidsperiod. Beteendet kan vara medvetet eller omedvetet. En förutsättning för att en 

investerare medvetet ska kunna anta ett flockbeteende kräver att andra investerares handlingar 

är kända. (Bikhchandani och Sharma 2001)  

 

Ett flertal anledningar ligger till grund för flockbeteende. Genom att observera andra 

investerares handlingar kan deras information om tillgången avslöjas. Ett annat handlingssätt 

som går under flockbeteende är då investerare bekräftar sina investeringsbeslut genom 

imitering av andra. Psykologiskt sätt känner sig investerare mer tillfreds då andra befinner sig 

i samma situation. (Bikhchandani och Sharma 2001) 

 

Flockbeteende kan, som tidigare nämnts, leda till att investerare saknar adekvat information 

och tar orationella beslut (Wankel 2009). Kyröläinen och Perttunen (2003) hävdar
 

att 

flockbeteende är mycket starkt hos passiva investerare. Konsekvenser av beteendet kan i 

extrema fall leda till att finansiella bubblor skapas eller att börskrascher inträffar. (Wankel 

2009). Det beskrivs ytterligare i 2.4 Finansiella bubblor och krascher. 

 

 

2.5.2 Overconfidence 

Investerare med en överdriven självsäkerhet har en tendens att överinvestera då de överskattar 

sina investeringskunskaper. En orealistisk bedömning av information kan leda till fler 

aggressiva transaktioner. (Glaser och Weber 2007) 

 

Gervais och Odean (1997) påstår att nyetablerade investerare på aktiemarknaden är överdrivet 

självsäkra innan de utvecklar sina investerarkunskaper till ett realistiskt synsätt. Wärneryd 

(2001) anser att överdriven självsäkerhet leder till ett ökat risktagande och ett större 

deltagande i aktiehandeln. Hög aktivitet på aktiemarknaden, under en längre period, leder till 

ökade transaktionskostnader vilket ger en negativ effekt på förmögenheten då den realiserade 

avkastningen inte täcker transaktionskostnaderna. (Wärneryd 2001) 

 

De flesta investerare har en benägenhet att tillskriva sig själv framgång vid en börsuppgång. 

Vid en börsnedgång skuldbeläggs externa faktorer. (Gervais och Odean 1997). Dessa 

beteenden kan betecknas self-serving bias (Sedikides et al. 1998). 
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Statman et al. (2003) hävdar att investerare ökar sitt deltagande i aktiemarknaden efter en klar 

uppgång i marknaden. En sådan marknadsuppgång benämns bull market (Statman et al 2003). 

Gervais och Odean (1997) tillägger att unga investerare vanligtvis ökar aktiviteten efter en 

marknadsuppgång.  

 

 

2.5.3 Rykten 
Koenig (1985) påstår att en del rykten är positiva, andra negativa, och har en inverkan på 

aktier vilket orsakar fluktuationer i aktieutvecklingen. Rykten inom finansiella marknader har 

en förmåga att påverka en stor population och ge påtagbara konsekvenser. En konsekvens är 

oförklarliga prisförändringar i aktiekurser. (Koenig 1985) 

      

Över 50 procent av deltagarna på aktiemarknaden väntar och betraktar eventuella 

prisförändringar då ett rykte har tagit form. 66 procent vänder sig till bekanta för 

förfrågningar angående ryktet. Enbart 18 procent för ryktet vidare. (Schindler 2007) 

 

 

2.6 Finansiella bubblor och börskrascher 

Sornette (2003) förklarar bubblors uppkomst med en ökad marknadsaktivitet och stigande 

marknadspriser under en längre tidsperiod. Bubblor har en tendens att uppstå efter ett antal 

goda ekonomiska år med en växande marknad. De utgör instabila faser och efterföljs i regel 

av en krasch, exempelvis en börskrasch.  Bubblor påverkar inte enbart investerare utan hela 

ekonomin. Genomgående för alla bubblor är en prisökning i en specifik marknad.  

 

Då priser stiger genomförs en rad företagsinvesteringar samtidigt som ekonomin stimuleras. 

Efterföljande krasch innebär ett minskat välstånd, osäkerhet och finansiell försiktighet. 

(Sornette 2003) 

 

När bubblan spricker kan panik utbryta, priser sjunker fort och investerare försöker sälja av 

sina aktier innan andra ska hinna ta del av möjligheten. Antingen faller priser så fort att 

nuvarande och potentiella investerare anser aktierna vara billiga, eller så tas ett beslut från 

högre myndigheter att stänga ner marknaden tills paniken lagt sig. (Sornette 2003) 

 

Farliga bubblor finns inom aktie- och fastighetsmarknaden. Det på grund av att ett flertal 

människor påverkas direkt av de ekonomiska konsekvenserna. (Sornette 2003) 

 

 

  



10 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.7 Aktieinternethandel 

Självsäkra investerare använder i större utsträckning den internetbaserade aktiehandeln. 

Aktiehandel över internet ger investerare en illusion av kunskap och kontroll, vilket leder till 

en ökad grad av självsäkerhet. Ökad aktieinternethandeln kan förklaras av lägre 

transaktionskostnader. (Barber och Odean 1999)    

 

Internet ger investerare ett enklare, snabbare och mer tillgängligt tillvägagångssätt att bedriva 

aktiehandel. Det går inte enbart att förklara en ökad aktiehandel utifrån ovanstående faktorer, 

orsaken till den ökade aktiviteten kan vara den underhållning aktieinternethandeln ger. 

Ytterligare en anledning till ökad aktiehandel kan bero på misstolkning av 

transaktionskostnaders storlek. (Barber och Odean 1999)    

  

Barber och Odean (1999) drar slutsatsen att när investerare övergår från telefon till 

internetbaserad aktiehandel ökar antalet genomförda aktietransaktioner.  
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3.  Metod 

Metodavsnittet beskriver studiens tillvägagångssätt för att ge läsaren en förståelse och 

möjlighet att utvärdera studiens datainsamlingsmetod och tillförlitlighet. Beskrivning av 

studiens vetenskapliga ansats följs av en ingående redogörelse av hur urval och intervjuer 

genomfördes.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Efter introducerats till Wärneryds investerarmodell (2001) lästes litteratur och 

forskningsartiklar för att skapa en större förståelse och hämta information om ämnet. En 

problemdiskussion fördes och därefter utvecklades frågeställning samt avgränsning. Lämpliga 

teorier återfanns i litteratur och forskningsartiklar. Empirisk data samlades in genom 

intervjuer. Insamlad data analyserades utifrån den teoretiska referensramen. Studien avslutas 

med en slutsats och diskussion.  

 

3.2 Vetenskaplig ansats 

Olika tillvägagångssätt kan användas vid insamling av data. En deduktiv strategi innebär att 

hypoteser utvecklas från befintlig teori vilka sedan tillämpas på empirin. Utifrån 

undersökningens resultat modifieras teorier. Ytterligare en ansats är induktion, skillnaden från 

deduktion är att forskare inte har några hypoteser och samlar data från empiri för att utveckla 

teori. (Saunders et al. 2007) 

 

Syftet med den här studien är att undersöka Wärneryds investerarmodells (2001) aktualitet 

och eventuella förändringar. En deduktiv ansats tillämpas då studiens avsikt är att undersöka 

hur väl verkligheten förhåller sig till investerarmodellen. 

 

 

3.3 Vetenskaplig metod 

Vid insamling av data kan en kvantitativ eller kvalitativ metod användas. Kvantitativ metod 

innebär att insamlad information uttrycks i tal. Data samlas främst in via frågeformulär och 

enkäter, den tolkas sedan utifrån statistiska metoder. (Jacobsen 2002). Kvalitativ metod 

innebär att datainsamling främst sker genom intervjuer och observationer för att sedan 

uttryckas i ord (Saunders et al. 2007). Syftet med den kvalitativa metoden är att förstå hur 

människor tolkar verkligheten och de får möjlighet att uttrycka sig med egna ord via öppna 

intervjuer (Jacobsen 2002). 

 

Den här studien har en kvalitativ ansats. Relevant information samlades in genom öppna 

intervjuer då en ökad förståelse för olika investerargrupper eftersträvades.  
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3.4 Datainsamling 

För att kunna besvara frågeställningen är insamling av primär- och sekundärdata nödvändig. 

Primärdata samlades in genom semi- strukturerade intervjuer med syfte att förstå hur dagens 

investeraremodell ser ut. Den teoretiska referensramen, sekundärdata, är studiens 

utgångspunkt. Studiens tillförlitlighet ökar genom att kombinera primär- och sekundärdata då 

de kontrollerar och stödjer varandra (Jacobsen 2002).  

 

 

3.4.1 Primärdata 

Primärdata är material insamlat i eget syfte. Primärdata består av e-mail, intervjuer och 

rapporter. (Saunders et al. 2007). De anses vara mer tillförlitliga då de är insamlade av 

forskaren själv (Kylén 2004). 

 

Den här studiens primärdata består av intervjuer. Intervjuer ansågs generera tillförlitlig och 

nödvändig information för att kunna besvara frågeställningen.  

 

 

3.4.1.1 Intervjuurval 

Urval kan genomföras på två olika sätt, antingen genom ett sannolikhetsurval eller genom ett 

icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att urval bestäms utifrån statistiska 

antaganden. Icke- sannolikhetsurval är en fördel vid marknadsundersökningar och fallstudier. 

(Saunders et al. 2007) 

 

Vid intervjuer används vanligtvis en icke-sannolikhetsurvalsteknik vid namn Quota sampling. 

Metoden innebär att urvalet är representativt enbart för studiens population. Fördelen med 

urvalsmetoden är att den är lättkonstruerad, dock används den vanligtvis för större 

populationer. Purposive sampling, ytterligare en icke- sannolikhetsurvalsteknik, innebär att 

urvalet bestäms utifrån personliga åsikter för vilka som kan besvara frågorna på bästa sätt. 

Metoden används framförallt vid mindre urval. (Saunders et al. 2007)    

 

Den här studien applicerar den sistnämnda urvalsmetoden då det är ett mindre urval. Eftersom 

urvalet baserades på kunskap om aktiehandel fanns det inte några grunder för att genomföra 

ett sannolikhetsurval.  

 

Både huvudkontor och lokalkontor kontaktades för att hitta de mest lämpliga 

intervjuobjekten. Bankkontoren för Handelsbanken, Nordea, Swedbank och Danske Bank 

kontaktades angående intervjuförfrågning. Jan Aronsson, bankdirektör på Handelsbanken 

deltog i en intervju. De övriga nämnda bankerna hade ingen möjlighet att medverka. 

Ovanstående banker tillhörde urvalet då deras kunskap om aktiehandel ansågs vara relevant. 

 

  



13 

 

METOD 

 

På Avanza Bank kontaktades informationschef Claes Hemberg angående en intervjuförfrågan. 

Intervju med Claes Hemberg genomfördes. Avanza tillhörde intervjuurvalet för att 

komplettera synen om investerargrupper utifrån ett internetbaserat perspektiv.  

 

Urvalet omfattade även Aktiespararna. Gunnar Ek, aktieexpert, kontaktades och intervju 

genomfördes. Aktiespararna ansågs kunna bidra med ett annat perspektiv gentemot bankerna. 

Det var därmed av stort intresse att ha organisationens synpunkt på investerargrupper i den 

här studien.  

 

Det ansågs fördelaktigt för studien ifall en intervju kunde genomföras med Stockholmsbörsen 

då det var troligt att de hade viktig information om aktiehandel. Vid kontakt med Git Möller, 

informationsansvarig, konstaterades det att Stockholmsbörsen inte kunde bidra med relevant 

information.  

 

För att kunna analysera eventuella förändringar av investerargrupper var det av intresse att 

författaren till den publicerade modellen intervjuades. En bredare bakgrund och hans syn på 

indelning av investerare idag eftertraktades. En intervju genomfördes med Karl- Erik 

Wärneryd. 

 

Studiens respondenter tillhör intervjuurvalet då de har höga positioner och lång erfarenhet 

inom aktiehandel. För att kunna genomföra en grundlig analys var det viktigt att ha 

intervjuobjekt i olika delområden i näringslivet. 

 

 

3.4.1.2 Intervjumetod 

Intervjumetod skiljer sig åt vid standardisering av intervjufrågor. En hög standardiseringsnivå 

innebär att intervjufrågor samt svar är förutbestämda. Ostandardiserade intervjuer ger 

intervjuaren frihet genom att han/hon själv kan påverka upplägget och styra respondenten 

under intervjun. Intervjuaren kan därmed erhålla mer nödvändig information. Standardiserade 

intervjuer används till stor del för att samla kvantitativ data. Ostandardiserade intervjuer 

används vid insamling av kvalitativ data. (Saunders et al. 2007) 

 

Ostandardiserade intervjuer kan ta två olika former, en-mot-en eller en-mot-fler. En-mot-en 

innebär telefon-, internet- eller ansikte-mot-ansikte-intervju. En-mot-fler-intervju behandlar 

gruppintervjuer. Ostandardiserade intervjuer kan genomföras genom ett semi-struktuerat eller 

ett djupgående tillvägagångssätt. Skillnaden mellan de två intervjusätten är att vid semi-

struktuerad har intervjuaren en utarbetad lista med frågor vilket intervjuaren inte har vid en 

djupgående intervju. (Saunders et al. 2007) 
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Semi-struktuerad intervjuform ger respondenten en möjlighet att tala fritt samtidigt som 

intervjuaren för in intervjuobjektet på det specifikt valda ämnesområdet. En negativ effekt 

med semi-struktuerad intervju är att reliabiliteten påverkas. Svårigheten, med den tidigare 

nämnda intervjuformen, är att den genomförda intervjun inte kan genomföras och generera 

exakt samma resultat vid en senare tidpunkt. (Saunders et al. 2007) 

 

Tidigare nämndes det att den här studien har en kvalitativ ansats vilket innebär att en 

ostandardiserad intervjumetod tillämpas. Det lämpligaste sättet att erhålla nödvändig 

information är via ansikte-mot-ansikte-, telefon- alternativt mail-intervju. En-mot-en intervju 

valdes då intervjuobjektet står mer i fokus, jämfört med gruppintervju, och intervjuaren 

erhåller mer relevant information från respondenten.  

 

En semi-struktuerad intervjuform användes till samtliga intervjuer då grundläggande 

kunskaper om ämnesområdet fanns. Intervjuformen användes för att ha kontroll och möjlighet 

att kunna styra respondenten.  

 

 

3.4.1.3 Intervjugenomförande 

De respondenter som tillät inspelning av intervju spelades in, samtliga intervjuer 

transkriberades. Transkribering innebär att den inspelade intervjun får en textuell form då den 

skrivs ned i ord (Saunders et al. 2007). Fördelen med inspelning är att fokus riktas mot vad 

intervjuobjektet talar om och uppföljning av svar är möjligt (Saunders et al. 2007). Nackdelen 

är att respondenten kan bli hämmad till att tala fritt samt att tekniska problem kan uppstå 

(Saunders et al. 2007).  

 

Intervjun med Claes Hemberg, Avanza, genomfördes via telefonintervju. Telefonintervju 

valdes då intervjuformen ansågs generera mer information än en mail-intervju.  
En ansikte-mot-ansikte-intervju var inte möjlig då intervjuobjektet befann sig på annan 

geografisk plats. Intervjuobjektet godkände en inspelning vid intervjuns 

början. Hemberg ansåg att inspelningsljudet var störande och ville därför avbryta 

inspelningen. Det försvårade informationsinsamlingen och påverkade intervjuns reliabilitet.  

 

En telefonintervju genomfördes med Jan Aronsson, Handelsbanken. Intervjuformen 

genomfördes på liknande grunder som Avanza. Aronsson gav medgivande till inspelning av 

intervju. 

 

Gunnar Ek, aktieexpert på Aktiespararna, skulle medverka i en ansikte-mot-ansikte-intervju. 

Respondenten fick dock förhinder och en telefonintervju genomfördes. Intervjun spelades in 

efter respondentens godkännande.  
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Karl- Erik Wärneryd, författare till investerarmodellen 2001, medverkade i en personlig 

intervju. Intervjun förlades i hans hem i Stockholm och spelades in efter hans godkännande. 

Efter genomförd intervju kompletterades ett fåtal frågor via mail.  

  

En stor mängd data erhölls från intervjuobjekten. Samtliga intervjuer omarbetades under 

transkribering, enbart en del finjusteringar genomfördes. En del information hade ingen 

relevans för studiens syfte och frågeställning och togs därför bort. För att inte gå förlorad av 

tillförlitligheten i intervjuerna valdes det att inte förändra språket till skriftspråk.  

 

 

3.4.2 Sekundärdata 

Information insamlad av andra, i eget syfte, är sekundärdata. Sekundärdata utgörs av 

litteratur, artiklar, publicerade dokument, årsredovisningar och tidsskrifter. En negativ 

konsekvens av användandet av sekundärdata är att information om datainsamlingens 

tillvägagångssätt, insamlingsmetod och mätning kan saknas. (Jacobsen 2002) 

 

Den här studiens sekundärdata består av litteratur, forskningsartiklar och årsredovisningar. 

För att öka studiens tillförlitlighet har ursprungliga källor använts.  

 

 

3.5 Tillförlitlighet 

Studier med tillförlitliga källor har större möjlighet att nå ett tillförlitligt resultat. Det är därför 

viktigt att noggrant granska källors trovärdighet och ifrågasätta till vilken grad informationen 

är pålitlig. (Kylén 2004) 

 

 

3.5.1 Validitet 

Validitet mäter datainsamlingens kvalité och relevans, med det avses ifall studien mäter det 

den utgett sig för att mäta (Saunders et al. 2007). Relevant data avser nödvändig information 

för att kunna besvara frågeställningen. Avsaknad av information kan påverka 

undersökningens resultat på ett negativt sätt. (Kylén 2004)  

 

Vid intervjuer bör intervjuaren formulera frågor utifrån studiens syfte. Intervjuobjektet ska på 

ett enkelt sätt kunna förstå intervjufrågorna för att bistå med relevant data av hög kvalité. 

(Kylén 2004) 

 

Intervjuerna anses ha en hög grad av validitet då intervjufrågorna utformades efter studiens 

syfte med utgångspunkt i teoretiska modeller. Det för att kunna binda samman den teoretiska 

referensramen med empirin. Intervjufrågor mailades till Avanza, Handelsbanken och 

Wärneryd på förhand för förberedelse. Aktiespararna hade inte den möjligheten.  
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I de på förhand utmailade intervjufrågorna förklarades Wärneryds investerarmodell.  Det för 

att ge en förståelse om de fyra investerargrupperna.  

 

 

3.5.2 Reliabilitet 

Hög reliabilitet innebär att en upprepning av studien ger samma eller liknande resultat. För att 

säkerställa en hög reliabilitet är det viktigt att materialet inte innehåller slumpvariabler och är 

oberoende av vem uppgiftstagaren är. Studiens pålitlighet ökar då homogen data används 

samt att insamlingsmetod och källor inte påverkar materialet. Kylén (2004) beskriver vidare 

att respondenten enkelt ska kunna besvara intervjufrågorna. De givna svaren ska inte 

innehålla några subjektiva bedömningar. Svaren ska även kunna gå att upprepas vid ett senare 

intervjutillfälle.   

 

Intervjufrågornas konstruktion bygger på tydlighet, enkelhet och öppenhet. Intervjufrågorna 

är inte ledande och innehåller inte några subjektiva ord. En del frågor följs upp av följdfrågor. 

Samtliga respondenter gav till stor del tydliga svar. Vid de tillfällen respondenterna feltolkade 

intervjufrågan omformulerades den.  

  

De transkriberade intervjuerna mailades till Avanza, Handelsbanken och Wärneryd för 

godkännande och eventuella förändringar. Syftet var att säkerställa intervjusvarens korrekthet, 

vilket innebär att intervjuerna har såväl en hög grad av validitet som reliabilitet. Gunnar Ek, 

Aktiespararna, hade inte möjlighet att medverka till ovan beskriven process. Intervjun anses 

trots det ha en hög grad av reliabilitet och validitet då extra uppmärksamhet lades för 

kontrollfrågor. Ek poängterade att om tvetydigheter skulle uppstå vid eller efter 

transkriberingen gick han att nå via telefon alternativt mail.     

 

 

3.5.3 Källkritik 

Källkritik innebär en granskning av hur använda källor påverkar val av material och dess 

tillförlitlighet. Det borde även tas i beaktning om källorna är primära eller utgörs av 

andrahanduppgifter. En viktig aspekt i källkritik är medvetenheten om att källor kan vinkla 

information. (Kylén 2004). 

 

Litteraturen, hämtad från sekundära källor, är tillförlitlig då den är skriven av framstående 

forskare inom området och är representativ för ämnet. Ett kritiskt synsätt har genomsyrat 

informationssamlandet och material har vid ett flertal tillfällen triangulerats för säkerställning 

av källans pålitlighet. Ytterligare en åtgärd har vidtagits för att säkerställa källors 

trovärdighet, information har spårats och hämtats från ursprungskällan.  
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Samtliga forskningsartiklar är hämtade från databasen Social Science Research Network 

(ssrn.com). Referenser från tidigare publicerade uppsatser, på C- och Avancerad nivå, har 

spårats och återfunnits i den tidigare nämnda databasen.  

 

Forskningsartiklarna har granskats av framstående forskare inom respektive område och anses 

därmed utgöra tillförlitlig information. Enstaka artiklar har hämtats från databasen Google. 

Viss kritik kan riktas gentemot litteratur och forskningsartiklar. En del källor är publicerade 

under 1990 samt tidigt 2000-tal, de anses trots det ha en hög grad av tillförlitlighet då 

informationen fortfarande är korrekt och aktuell.  

 

En viss kritik kan riktas gentemot genomförda intervjuer. Det finns en vetenskap om att 

intervjuobjekten kan förvränga eller försköna svaren i intervjuerna. Trots kritiken anses de 

fyra respondenterna ha uppgivit sanningsenlig och trovärdig information. Samtliga 

respondenter har höga befattningar inom aktierelaterade områden. En del intervjusvar har 

triangulerats då de även offentliggjorts i andra sammanhang. Källorna i den här studien anses 

vara tillförlitliga utifrån ovanstående resonemang.  
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4. Empiri 

Intervjuobjektens verksamheter beskrivs för att ge läsaren en tydlig bild av deras relevans för 

studien. Därefter redogörs en sammanfattning av respektive intervju med hänvisning till 

fullständiga intervjufrågor och svar i bilagor.   

 

4.1 Avanza Bank 

Avanza är den största nätmäklaren på den svenska marknaden. De hade under år 2008 cirka 

800 000 kunder, målsättningen är tre miljoner sparare. Majoriteten av deras kunder är 

privatsparare. Individers sparande i kollektiva pensions- och välfärdssystem minskar vilket 

skapar ett ökat behov för vägledning. (Årsredovisning Avanza Bank 2008)  

 

 

4.1.1 Intervju med Claes Hemberg  

Claes Hemberg är informationschef och sparekonom på Avanza. Han är en profil inom 

finansiell media och publicerade 2009 en bok inom området för sparande. Fullständig intervju 

återfinns i Bilaga 3. 

 

 

4.1.1.1 Wärneryds investerarmodell 

Hemberg anser att Wärneryds investerarmodell inte existerar idag. Utbud, teknik och kunskap 

har bidragit till förändrade förhållanden. Det finns inte en tydlig passiv investerargrupp på 

aktiemarknaden. Han konstaterar att det finns två sorter av passivitet, 20 procent sparar inte 

alls medan 20-30 procent sparar utan att medvetet välja aktie- eller fondplacering. 25-35 

procent av aktiemarknadens investerare tillhör den aktiva investerargruppen. De placerar i 

aktier och fonder. Hemberg uppmärksammar investerargruppens engagemang. Den tredje 

investerargruppen, spekulativa investerare, utgör mindre än en procent av aktiemarknaden. 

Enligt Hemberg är samtliga investerare på aktiemarknaden naiva. Investerargruppen var stor 

under 1980-1990 talet. De två senare nämnda investerargrupperna kan därmed uteslutas.  

 

 

4.1.1.2 Investerarmodellen idag 

Hemberg segmenterar investerare i tre investerargrupper. 20 procent av aktiemarknadens 

investerare sparar ingenting, 25-35 procent investerar aktivt i aktier och fonder och 50 procent 

är månadssparare. Månadssparare saknar engagemang var deras kapital placeras, de förlitar 

sig på sin bankman. Hemberg tillägger att investerargruppen övergår till att bli allt mer aktiv.  

Procentandelen av aktiva investerare förändras med konjunkturen. I bra ekonomiska tider är 

40 procent aktiva och i sämre tider är enbart 25 procent av dem aktiva.   
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4.1.1.3 Faktorers påverkan av investerargrupper sedan 2001 

Internet har sänkt aktiehandelns transaktionskostnader med 80 procent och bidragit till en 

enklare informationsåtgång. Hemberg hävdar att ett antal faktorer har haft större betydelse än 

internet. PPM har bidragit till en större medvetenhet och debatt om sparpengar, ett ökat utbud 

och lägre avgifter. Kollektiva tjänstepensioner har skapat ett större intresse för sparande.  

 

 

4.1.1.4 Risk 

Hemberg anser att det är svårt att utläsa ifall investerare tar högre risker för att generera en 

högre avkastning. Investerare förhåller sig annorlunda till risk vid börsnedgångar, de blir 

vanligtvis mer riskaverta. Han poängterar att investerare inte söker mer risk idag än tidigare. 

Däremot har riskhanteringen förbättras sedan 2001. 

 

 

4.1.1.5 Flockbeteende och rykten 

Alla investerare tillhör olika flockar, även passiva investerare. Rykten når investerare enklare 

idag i jämförelse med 2001 då chatter och bloggar blivit stora informationskällor. Investerare 

uppger att de inte förlitar sig på chatter och kvällstidningar då det vanligtvis inte ligger någon 

sanning i dem. De verkar som inspirationskällor. Det finns inte någon specifik 

investerargrupp vars investerarbeslut beror på ryktesspridning.      

 

 

4.1.1.6 Aktieinternethandel och självsäkerhet 

Internet har inte någon direkt effekt på aktiehandeln och påverkar inte några specifika 

investerargrupper. En ökad informationstillgång har bidragit till större volymer i aktiehandeln. 

Information via internet har genererat fördelar för investerare. Hemberg konstaterar att 

investerare på aktiemarknaden har en låg grad av självsäkerhet. Det finns inte någon relation 

mellan överinvestering och internet. Möjligtvis finns det en procent på aktiemarknaden som 

överinvesterar på grund av en överdriven självsäkerhet i samband med internetutvecklingen.  
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4.2 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades 1871. Handelsbanken benämns vara en universalbank då de 

levererar tjänster inom hela bankområdet. Verksamheten är inte enbart förlagd i Sverige utan 

är utplacerad i 23 länder. År 2009 fick Handelsbaken ett pris av Privata Affärer, en 

utnämnelse för årets bank. (Handelsbanken) 

 

 

4.2.1 Intervju med Jan Aronsson  

Jan Aronsson är bankdirektör på Handelsbanken. Han har tidigare arbetat 25 år inom banken 

med rådgivning. Fullständig intervju återfinns i Bilaga 4. 

  

 

4.2.1.1 Wärneryds investerarmodell 

Aronsson konstaterar att det finns en passiv investerargrupp på aktiemarknaden som tenderar 

att utöka sina tillgångar då de hellre köper än säljer. Han tillägger att det är svårt att göra ett 

uttalande om investerargruppens riskaversion. Den aktiva investerargruppen består av ett antal 

undergrupper. Aronsson nämner aktiva investerare med ett trading beteende, investerare med 

ett portföljsynsätt och aktiva chanstagare. Investerargruppen använder inte rådgivning i lika 

stor utsträckning som 2001. Det på grund av ökad lagstiftning kring tjänsten. Utvecklingen 

har bidragit till att fler investerare använder självbetjäningstjänster. Spekulativa investerare 

behöver inte enbart låna kapital specifikt för investering, kapitalet kan vara huslån. 

Investerare varnas för aktieplacering med lånat kapital. Vid beskrivning av investerargruppens 

indikationer på att överinvestera konstaterar Aronsson att så inte är fallet. Naiva investerare 

har vanligtvis ingen erfarenhet av aktier, de köper enbart för att inte gå miste om goda 

placeringsmöjligheter som andra redan har tagit del utav.   

 

 

4.2.1.2 Investerarmodellen idag  

Aronsson anser att det är svårt att segmentera investerare i fyra grupper. Han betonar att det 

finns en rad olika undergrupper. En stor del av aktiemarknadens investerare har köpt aktier 

utifrån tillfälligheter. De har vanligtvis inte någon genomtänkt placeringsfilosofi.   

 

 

4.2.1.3 Faktorers påverkan av investerargrupper sedan 2001 

Utvecklingen av självbetjäningstjänster har haft en stor inverkan på investerare. Det har 

bidragit till att en mindre andel av aktiemarknadens investerare använder rådgivning. En 

annan faktor är att det direkta aktieägandet minskar kontinuerligt. Investerare placerar allt mer 

i paketerade produkter där risken är fokuserad på en specifik marknad, land eller bransch 

istället för i ett specifikt bolag. Konjunktursvägningar har påverkat investerargrupperna sedan 

2001. En stor andel investerare förlorade kapital vid 2000-2001 och utträdde aktiemarknaden. 

Enbart en del av dem återkom när konjunkturen vände uppåt. Aronsson förtydligar att om 
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marknaden hade varit god under en längre period hade det sannolikt funnits ett större antal av 

aktiva investerare. På frågan hur faktorerna har påverkat investerargrupperna svarar Aronsson 

att många passiva investerare köpte aktier vid 1999-2000. De förlorade sedan mycket i värde. 

De kunderna har inte realiserat sina förluster. Aktiva investerare byter mellan tillgångsslagen 

och kan på så sätt alltid ses som vinnare. 

 

 

4.2.1.4 Risk 

Investerare saknar ofta analyser för att beräkna relationen mellan risk och avkastning. De tar 

inte medvetna beslut om placeringars risk- och avkastningsparametrar.  

 

 

4.2.1.5 Flockbeteende och rykten 

Flockbeteende är vanligt på aktiemarknaden. Den passiva investerargruppen har mest 

flockbeteende. Övriga investerargrupper har jämna flockbeteenden. Aronsson konstaterar att 

flockbeteende inte har förändrats i någon vidare utsträckning sedan 2001. Rykten har till 

skillnad från flockbeteende minskat i omfattning på grund av att investerare är mer 

välinformerade och synar rykten när de uppstår. Naiva investerare har en större tendens att 

grunda investerarbeslut utifrån rykten då de är mindre informerade. 

 

 

4.2.1.6 Aktieinternethandel och självsäkerhet 

Internet har inte enbart bidragit med mer information. Det har även påverkat investerares 

beteenden. Investerare med mer information blir mer självsäkra och kan på det sättet 

genomföra välunderbyggda beslut. Den aktiva investerargruppen genomför fler transaktioner 

på grund av de sänkta kostnaderna som internet har medfört. Aronsson tror sig trots 

utvecklingen inte kunna se att kunder idag gör bättre affärer. Det är bara teknik. Många 

placerare har inte en för hög grad av aktivitet. Den aktiva investerargruppen har en högre grad 

av självsäkerhet än övriga på marknaden. Avslutningsvis hävdar Aronsson att det finns ett 

klart samband mellan att självsäkra investerare överinvesterar i aktieinternethandeln.   
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4.3 Aktiespararna 

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation vars verksamhet hjälper enskilda med 

sparande i aktier. Organisationen startade 1996. Organisationens medlemmar får genom sitt 

medlemskap tillgång till aktierelaterad rådgivning, kurser angående aktiekunskap samt 

möjlighet att delta på föreläsningar. (Aktiespararna) 

 

 

4.3.1 Intervju med Gunnar Ek  

Gunnar Ek är aktieexpert på Aktiespararna. Tidigare var han chef för bolagsfrågor i 

organisationen. Fullständig intervju återfinns i Bilaga 5. 

 

 

4.3.1.1 Wärneryds investerarmodell 

Den passiva investerargruppen är stor på aktiemarknaden. Ek betonar att bolag i stor 

utsträckning värdesätter passiva investerare då de följer bolag långsiktigt och erbjuder kapital 

vid nyemissioner. Investerargruppen köper mestadels aktier i välkända bolag. Den aktiva 

investerargruppen består framförallt av institutionella investerare. Ek tillägger att 

investerargruppen ofta tar kalkylerade risker och försöker att skapa en aktieportfölj med ett 

beta på 1.0, dvs. riskneutral mot marknaden. Investerargruppen använder inte rådgivning i 

någon större utsträckning. Banker ringer idag systematiskt upp de kunder som äger aktier för 

att ge gratis rådgivning. Det för att sälja av kundens aktier och placera i bankens fonder. På så 

sätt minskar banken antalet aktieägare i landet. Ek anser att det definitivt finns spekulativa 

investerare på aktiemarknaden. De tar höga risker och kan tjäna mycket pengar i en 

kursuppgång och förlora stora delar av sitt kapital i en kursnedgång. Spekulativa investerare 

är ofta mycket säkra på sina investeringsbeslut och tenderar därmed att överinvestera. De 

genomför inte några analyser innan investeringsbeslut tas, de agerar utifrån känslor. Naiva 

investerare är en ointressant investerargrupp. Telia är det enda svenska statliga bolaget. 

 

 

4.3.1.2 Investerarmodellen idag 

Ek anser att det inte är någon omedelbar investerargrupp som bör tilläggas. Han nämner 

investerare som placerar i småbolag och de som investerar för att generera en högre 

avkastning än bank. Den tidigare är inte en liten grupp.  

 

 

4.3.1.3 Faktorers påverkan på investerargrupper sedan 2001  

Aktieinternethandel har haft en stark inverkan på investerare. Fram till 2001 var det enkelt att 

investera kapital i aktier. Samtliga placeringsmöjligheter genererade goda avkastningar. 

Investerare behövde inte analysera investeringsalternativ. Det direkta aktieägandet har 

minskat sedan 2001. Investerare anser det vara enklare att placera i fonder och kapital har 

förflyttats till kapitalförsäkringar av skatte- och deklarationsskäl. Kapitalförsäkringar har 
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påverkat samtliga investerare på aktiemarknaden. Utvecklingen har bidragit till att fler 

investerare placerar utan tillräcklig kunskap. Investeringsbeslut grundas på känslor istället för 

noggrant analyserande och kalkylerade beräkningar.  

 

 

4.3.1.4 Risk 

Ek hävdar att investerare många gånger är beredd att ta högre risker för att generera en högre 

avkastning. Den spekulativa investerargruppen tar mer och högre risker än övriga 

investerargrupper. De genomför inte några riskberäkningar innan investeringsbeslut fattas. Ek 

tillägger att det är svårt att analysera investeringsalternativs risker och investerare blir mer 

medvetna om risktagandet efter ett tag.  

 

 

4.3.1.5 Flockbeteende och rykten 
Flockbeteende är starkt på aktiemarknaden och finns i samtliga investerargrupper. 

Informationsspridning har bidragit till ett ökat flockbeteende. Rykten når idag aktiemarknaden 

via fler kanaler än tidigare. Privatpersoner kan via chatter och bloggar sprida information. 

Finansinspektionen övervakar inte dessa informationskällor. Det finns en systematik i att 

försöka förändra aktiekursen. Passiva investerare påverkas inte av rykten då de köper aktier 

väldigt sällan. Aktiva investerare betraktar rykten som oseriösa.  

 

 

4.3.1.6 Aktieinternethandel och självsäkerhet 

Internet har fått ett stort genomslag på aktiemarknaden. Utvecklingen har bidragit till fler 

genomförda aktieaffärer och en mer rättvis prissättning. Aktiva investerare har inte påverkats 

av internetutvecklingen. De vill kunna diskutera aktierelaterade ämnen med mäklare. Den 

spekulativa investerargruppen är mer självsäker än övriga investerargrupper. Investerare är 

vanligtvis tuffa i början men efter ett par motgångar tonas den ner. Ek anser att investerares 

självsäkerhet ökar i samband med aktieinternethandeln. Det är lätt att vara överoptimistisk när 

personlig rådgivning saknas.  
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4.4 Intervju med Karl- Erik Wärneryd 

Wärneryd är professor emeritus i ekonomisk psykologi och författare till investerarmodellen. 

Fullständig intervju återfinns i Bilaga 6.  

 

 

4.4.1 Förtydligande av investerarmodellen 

Den första investerargruppen har relativt mycket aktier men betraktas som passiva. De 

genomför maximalt tre aktietransaktioner per år. Deras aktieportfölj förändras inte mycket. 

Den aktiva investerargruppen placerar aktier i depå och det är inte alltid att investerare i den 

här gruppen vet vad de ska göra med depåerna. Wärneryd betonar att det förefaller sig 

naturligt att dela in investerare i aktiva, passiva, spekulativa och naiva investerargrupper om 

de som inte investerar alls bortses. Investerargruppernas storlek varierar över tid och med 

konjunkturer. Aktiebörsen speglar konjunkturen och ligger vanligtvis sex månader före. 

Privatpersoner utgör någonstans under 20 procent av det totala aktievärdet.  

 

När investerarmodellen skapades var den passiva investerargruppen framförallt av intresse för 

banker som hanterar enskilda kunder. Aktiva investerare är grupp 2 och 3. Det är framförallt 

grupp 2 som använder sig av professionell rådgivning. Den passiva investerargruppen 

använder rådgivning i banker eller av kunniga bekanta inom området. Spekulativa och naiva 

investerare utnyttjar inte rådgivning. De är impulsiva. Passiva investerare har minskat 

användandet av rådgivning sedan 2001. Aktiva investerare har ökat kontakten med rådgivare 

då investerargruppen är starkt förknippad med kapitalförsäkringar.  

 

 

4.4.2 Ställningstagande till övriga respondenters syn på investerarmodellen 

Wärneryd konstaterar att Avanza vill ha så många aktiva investerare som möjligt. Deras 

definition av aktiva investerare är de som placerar kapital i aktier istället för på bankkonto. 

Wärneryd motsätter sig Avanzas uttalande om den passiva investerargruppens procentuella 

andel på aktiemarknaden. Det finns statistik där 35 procent av aktiemarknadens investerare 

betraktas vara passiva. I den statistiken inkluderas kortsiktiga investerare vilket Avanza 

troligtvis utesluter. Wärneryd noterar att definitionen mellan aktiva och passiva investerare 

skiljer sig åt. Det finns stora möjligheter att Handelsbankens indelning av investerare är riktig. 

Konstruktion av en investerarmodell handlar om förenklingar. 

 

 

4.4.3 Investerarmodellen idag 

Wärneryd anser att samliga investerargrupper i investerarmodellen går att återfinna på 

aktiemarknaden. På frågan hur han skulle förändra den idag uppger han att investerare 

förflyttar sig mellan grupper och över tid vilket förändrar investerargruppernas storlek och 

andelar av det totala aktieägandet. Några specifika investerargrupper har inte tillkommit. 
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4.4.4. Risk 

Spekulativa investerare tar medvetet höga risker. Den aktiva investerargruppen är mindre 

villig att ta högre risker för en högre avkastning. Undersökningar har genomförts i den 

holländska och den svenska aktiemarknaden där enbart ett fåtal investerare är benägna att ta 

ett högre risktagande för en generera en högre avkastning.   

 

 

4.4.5 Flockbeteende och rykten 

Flockbeteende är inte imitering av andras beteenden. Det innebär att investerare reagerar på 

liknande sätt. Wärneryd refererar till Keynes att investerare tycker det känns bättre att 

misslyckas tillsammans med andra. Flockbeteende berör främst professionella investerare. 

Han konstaterar att rykten påverkar aktiemarknaden. Det har alltid funnits personer som ansett 

det fördelaktigt att sprida rykten. Det finns idag fler möjligheter att sprida dem. Rykten om 

stora händelser kan få stora effekter på aktiemarknaden.  

 

 

4.4.6 Aktieinternethandel och självsäkerhet 

Internet har bidragit till förenklingar i aktiehandeln. Wärneryd tror inte att utvecklingen har 

resulterat i att investerare ökar sina andelar i aktiehandeln. På frågan om internet har ökat 

investerares självförtroende uppger han att han inte känner till några undersökningar som 

skulle bevisa ett sådant samband. Lyckade aktieaffärer förstärker investerares självförtroende 

men investerare måste kunna marknaden och kunna tolka tecken på ett tidigt stadium för att 

dra nytta av det. Han berättar vidare att det är troligt att day-traders har vuxit på 

aktiemarknaden i och med den teknologiska utvecklingen.   

 

 

4.4.7 Minskat aktieägande 

Banker har ett intresse i att sälja fonder. Många investerare upplever fonder som säkrare 

placeringsalternativ än aktier. Investerare med mindre kapital kan få diversifiering via 

fondplacering, det är något som är svårt att åstadkomma med placering i ett antal börsposter.   
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5. Analys 

För att kunna besvara studiens frågeställning analyseras empirisk data med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Det empiriska underlaget grundar sig på genomförda intervjuer 

vilka återfinns i Bilagor 3 till 6. Analysens utformning beskrivs närmare i 5.1. Det för att ge 

läsaren en klar bild av hur studiens olika delar samverkar. Fokus riktas gentemot hur 

investerargrupperna ser ut idag. Analysen ligger till grund för studiens resultat och slutsats.  

 

5.1 Analysens disposition 

Analysen följer intervjufrågornas disposition (Bilaga 1). Först görs en analys av 

investerarmodellen för att undersöka hur respondenterna ser på investerargrupperna idag. 

Därefter analyseras eventuella förändringar i investerarmodellen sedan 2001. Avslutningsvis 

analyseras övriga faktorer med en möjlig påverkan på investerargrupperna utifrån den 

teoretiska referensramen.   

 

 

5.2 Investerarmodell 

Respondenternas uppfattning vad gäller de fyra investerargrupperna analyseras utifrån 

Wärneryds investerarmodell. Efter vardera investerargrupp redogörs Wärneryds syn på 

investerargruppen idag. Val av upplägg genomförs då Wärneryd utvecklade 

investerarmodellen, det är intressant att undersöka hur författaren ställer sig till övriga 

intervjuobjekts synpunkter.  

 

 

5.2.1. Den passiva investerargruppen 

Avanza konstaterar att det inte finns en tydlig passiv investerargrupp på aktiemarknaden. Två 

former av passivitet existerar. 20 procent sparar ingenting, de deltar inte på aktiemarknaden, 

medan 20-30 procent sparar utan att medvetet välja aktie- och/eller fondplacering. 

Handelsbanken och Aktiespararna urskiljer en passiv investerargrupp. Aktiespararna anser att 

det är en stor grupp med ett långsiktigt investerarperspektiv, de köper framförallt aktier i 

välkända bolag med låg risk och erbjuder kapital vid nyemissioner. De tillägger att 

investerargruppen placerar en begränsad del av sitt kapitel i småbolag med högre risknivå.      

 

Enligt Wärneryd (2001) köper passiva investerare aktier hellre än säljer. Samtliga 

respondenter instämmer då de vid ett flertal kontakter med kunder insett att de håller ett stort 

antal olika aktier.  

 

Wärneryd anser att investerargruppen inte har förändrats sedan 2001.  
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5.2.2 Den aktiva investerargruppen 

Samtliga respondenter är eniga om att det finns en aktiv investerargrupp. Deras uppfattning 

om investerargruppen skiljer sig åt. Enligt Avanza är 25-35 procent av aktiemarknadens 

investerare aktiva. Handelsbanken tycker att investerargruppen består av ett antal 

undergrupper. Den första undergruppen, day-traders, handlar aktivt i ett fåtal aktier. Placerare, 

den andra undergruppen, arbetar efter ett portföljsynsätt vilket innebär investering och 

fokusering på ett större antal aktier. Den sista undergruppen är chanstagare. De investerar utan 

djupa analyser och tankar. De chansar på något de anser vara intressant, ofta i 

förhoppningsbolag. Aktiespararna betonar att den aktiva investerargruppen främst består av 

institutionella investerare. Privatpersoner är även en del av investerargruppen, de handlar 

framförallt via stora banker och fondkommissionärer. De gör noga överväganden innan de 

genomför aktietransaktioner.          

 

Wärneryd (2001) påstår att aktiva investerare använder rådgivning vid aktieplacering. 

Handelsbanken och Aktiespararna är överens om att lagstiftning har minskat användandet av 

rådgivning sedan 2001. Hårdare reglering har bidragit till ökade rådgivningskostnader. Enligt 

Handelsbanken är rådgivning individuell och för att det ska bli lönsamt för båda parter måste 

det handla om stora kapital. Aktiespararna nämner att syftet med rådgivning, från bankens 

sida, är att göra egna vinster genom att få kunder att gå från att investera i aktier till att 

investera i bankens fonder.  

 

Enligt Wärneryd har aktiva investerare minskat användandet av rådgivning sedan 2001. 

Främst investerare med ett stort kapital använder rådgivning vid behov. Aktiva investerare har 

ökat sina investeringar i kapitalförsäkringar vilket inneburit ökade kontakter med 

kapitalförsäkringsmäklare.   

 

 

5.2.3 Den spekulativa investerargruppen 

Wärneryd (2001) konstaterar att den tredje investerargruppen lånar kapital för placering i 

aktier. Respondenterna har olika åsikter huruvida det stämmer överens med verkligheten. 

Avanza hävdar att investerargruppen är marginell, den är mindre än en procent av marknaden, 

och bör uteslutas. Handelsbanken gör en skillnad på om kapital är lånat med avseende på 

investering i aktier eller om aktieplacering genomförs för kapital lånat i annat syfte. 

Handelsbanken tillägger att det sistnämnda är vanligt. Aktiespararna tycker att det finns en 

spekulativ investerargrupp på aktiemarknaden som är risktagande. De tänker inte på 

riskspridning och de tenderar att överinvestera.  

 

Wärneryd betonar att den spekulativa investerargruppen tar stora risker och investeringsbeslut 

grundas på känslor, istället för fakta. Den spekulativa investerargruppen är oförändrad sedan 

2001.    
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5.2.4 Den naiva investerargruppen 

Enligt Wärneryd (2001) är den naiva investerargruppen relativt liten. Avanza tycker att den är 

marginell då alla investerare på aktiemarknaden är naiva. Handelsbanken anser att 

investerargruppen finns. Naiva investerare genomför investeringar för att inte gå miste om 

lönsamma placeringar som andra investerare tecknat sig för. Aktiespararna konstaterar att 

investerargruppen är liten och kan uteslutas. Aktiespararna tillägger att investerargruppen 

finns i USA, där placerar naiva investerare i kommunala vatten- och avloppsbolag.  

 

Wärneryd anser att investerargruppen är oförändrad. Han instämmer med Handelsbanken att 

naiva investerare genomför investeringar då andra redan gjort det.  

 

 

5.3 Investerarmodellen idag 

Avanza konstaterar att Wärneryds investerarmodell inte är aktuell då förändringar i teknik och 

utbud bidragit till nya investerargrupper. Avanza delar in investerare i tre grupper.  Den första 

investerargruppen sparar ingenting, de utgör 20 procent av marknaden. 25-35 procent placerar 

aktivt i aktier och fonder. Den tredje investerargruppen är månadssparare, de utgör 50 procent 

av marknaden, och förlitar sig på sin bankman.   

 

Handelsbanken tycker att det är svårt att avgränsa segmentering av investerare till fyra 

grupper. Det går att dela in investerare i flera undergrupper. Handelsbanken nämner placerare 

och day-traders som exempel på undergrupper till den aktiva investerargruppen. 

 

Enligt Aktiespararna bör den naiva investerargruppen uteslutas. De tillägger två 

investerargrupper. Den första gruppen består av investerare som placerar i småbolag. 

Småbolag är av intresse då de kan ha goda vinstmöjligheter. Investerare kan se det som ett sätt 

att leva, det bildas en stark gemenskap bland aktieägare. Den andra investerargruppen är 

investerare som efterfrågar en högre avkastning än vad bank erbjuder.    

 

Investerarmodellen är enligt Wärneryd aktuell idag. Den utvecklades utifrån internationella 

förhållanden men kan anpassas efter nationella förhållanden. Wärneryd tillägger att 

investerare flyttar sig mellan investerargrupper och över tid.  

 

Studiens respondenters ställningstaganden till vilka investerargrupper som är aktuella på 

aktiemarknaden sammanfattas i 5.14 Matris investerargrupper. 
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5.4 Faktorer som har påverkat investerarmodellen sedan 2001 

Avanza anser att PPM har bidragit till ett ökat utbud av placeringsalternativ. Liknande gäller 

för det numera obligatoriska sparandet i kollektiva tjänstepensioner via arbetet. Det har 

uppmärksammat sparandets betydelse. Avslutningsvis tillägger Avanza att en ökad 

internetanvändning har ökat individers intresse för sparande. Internets påverkan på investerare 

behandlas i 5.12 Internetutvecklingens påverkan på investerargrupper.  

 

Enligt Handelsbanken är den största förändringen att självbetjäningstjänster används i allt 

större utsträckning. Det direkta aktieägandet har minskat sedan 2001 och fortsätter att minska. 

Det på grund av att investerare söker en större riskspridning och hellre placerar i fonder och 

paketerade produkter.  

 

Aktiespararna instämmer med Handelsbanken angående internets inverkan på investerare. 

Trots att det direkta aktieägandet har minskat har antalet aktieägare ökat vilket har bidragit till 

att en större andel investerare saknar tillräcklig kunskap om aktiemarknaden. De agerar 

utifrån känslor. En del investerare väljer att placera i kapitalförsäkringar för att undvika 

deklarations- och/eller skatteproblem.  

 

Wärneryd betonar att investerarmodellen är oförändrad sedan 2001.  

 

 

5.5 Capital Asset Pricing Model 

Handelsbanken och Avanza tycker att det är svårt att uttala sig om investerargruppers 

riskparametrar. Enligt Aktiespararna investerar passiva investerare dels i välkända bolag med 

låg risk och dels i småbolag med betydligt högre risk. Den passiva investerargruppen hamnar 

inom det röda området på kapitalmarknadslinjen. Det på grund av att de inte lånefinansierar 

aktieinvesteringar.  

 

Handelsbanken klargjorde att en av den aktiva undergruppen, den aktivt spekulativa, försöker 

att skapa en aktieportfölj med bra avkastning till en rimlig risknivå. Enligt Aktiespararna tar 

institutionella investerare ofta kalkylerade risker till ett beta på 1.0. Investerargruppen gör en 

avvägning mellan risk och förväntad avkastning där de söker efter en acceptabel nivå av de 

båda. Den aktiva investerargruppen använder inte lånefinansierat kapital och placeras därför 

inom det röda området på kapitalmarknadslinjen.  

  

Handelsbanken och Aktiespararna anser att investerare i den tredje investerargruppen, 

spekulanter, placerar i högriskaktier. Investerargruppens aktieportföljer håller därför 

vanligtvis en hög risknivå. CAPM formeln visar en positiv relation mellan risk och förväntad 

avkastning. En högre risknivå leder till en högre förväntad avkastning. Investerargruppen 

lånefinansierar investeringar och placeras därför inom det blåa området på 

kapitalmarknadslinjen.  
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Avanza och Aktiespararna anser att den fjärde investerargruppen, naiva investerare, inte 

existerar. Handelsbanken konstaterar att de inte har ett riskavert beteende. Andra mekanismer 

än aktiers risknivå har betydelse vid aktieplacering. Naiva investerare anses utifrån 

Handelsbankens uttalande vara riskneutrala. Det på grund av att deras investeringsbeslut 

grundas på psykologiska faktorer. Risknivån har inte någon inverkan på placeringsbeslut för 

den naiva investerargruppen och återfinns därmed inte på kapitalmarknadslinjen.  

 

Handelsbanken konstaterar att allt fler investerare placerar i paketerade produkter. Paketerade 

produkter bidrar till en lägre risknivå för investerare då osystematisk risk diversifieras. 

Investerare med placeringsalternativ i direkta börsposter kan enbart diversifiera osystematisk 

risk då de har ett större antal av aktier inom olika marknadsområden.   

 

Nedanstående modell har modifierats utifrån analyserad data. Färgade områden illustrerar var 

investerare placeras på kapitalmarknadslinjen.   

 

 

 

Figur 2: Investerare på kapitalmarknadslinjen 
Källa: Egen bearbetning 2009, Berk och DeMarzo S. 346 
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5.6 Tar investerare högre risker för att generera en högre avkastning? 

Avanza har svårt att utläsa huruvida investerare tar högre risker för att generera en högre 

avkastning. De tillägger att investerare är mer riskaverta vid en börsnedgång. Investerare har 

med stor sannolikhet inte ökat sitt risktagande sedan 2001.  

 

Enligt Handelsbanken saknar många investerare förmåga att utföra en kvalificerad riskanalys. 

Det är svårt att uttala sig om investerare medvetet tar högre risker för att generera en högre 

avkastning. Handelsbanken instämmer med Wärneryd (2004) att investerare med en hög 

informationstillgång har en benägenhet att ta sämre investeringsbeslut. De lägger sig på en 

högre risknivå.    

 

Aktiespararna konstaterar att investerare är beredda att ta högre risker för att generera en 

högre avkastning. De instämmer med Handelsbanken att det är problematiskt att genomföra 

riskanalyser. Investerares ökade risktagande är därför ofta omedvetet.  

 

Wärneryd hävdar att det framförallt är spekulativa investerare som medvetet tar högre risker. 

En del aktiva investerare är villiga att ta högre risk för en begränsad del av sitt kapital. 

Överlag har investerare ingen benägenhet att ta högre risker för att generera en högre 

avkastning.    

 

 

5.7 Flockbeteende 

Avanza, Handelsbanken och Aktiespararna är överrens om att flockbeteende existerar då 

investerare imiterar varandras handlingar. Aktiespararna anser att flockbeteende är mycket 

starkt på aktiemarknaden och är vanligt vid kursuppgång. Avanza konstaterar att flockar har 

olika beteenden.  

 

Handelsbanken instämmer med Kyröläinen och Perttunen att det främst går att utläsa 

flockbeteende bland passiva investerare. Övriga investerargrupper tillämpar en svagare form 

av flockbeteende. Aktiespararna delar inte Handelsbankens syn utan anser att samtliga 

investerargrupper har ett likvärdigt flockbeteende. Handelsbanken tillägger att naiva 

investerare har en benägenhet att anta flockbeteende, inte på grund av vinstmöjligheter, utan 

rädslan att inte ha genomfört aktietransaktioner som andra investerare tecknat. Handelsbanken 

instämmer med Bikhchandani och Sharma att investerare är mer tillfreds vid en eventuell 

förlust om även övriga investerare drabbas. Avslutningsvis hävdar Handelsbanken att 

flockbeteende idag påverkar investerare i lika stor utsträckning i jämförelse med 2001. 

Aktiespararna anser, till skillnad mot Handelsbanken, att flockbeteende har ökat då 

informationsspridning blivit effektivare. 
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Enligt Wärneryd förekommer inte flockbeteende i form av imitering av andra investerares 

handlingar. Däremot reagerar investerare på liknande sätt. Beteendet påverkar framförallt 

professionella investerare.    

 

 

5.8 Overconfidence 

Avanza bedömer att investerares självsäkerhet är marginell och skapar inte några störningar 

på aktiemarknaden. Egenskapen kan endast återfinnas i den aktiva investerargruppen. Avanza 

betonar att problemet snarare är investerares brist på självförtroende.  

 

Handelsbanken instämmer med Avanza att självsäkerhet till största del återfinns i den aktiva 

investerargruppen. Aktiva investerare har en stor informationstillgång och letar efter 

bekräftande fakta innan aktietransaktioner genomförs. Handelsbanken delar Wärneryds åsikt 

att överdriven självsäkerhet leder till ett ökat risktagande. Det ökande risktagandet återfinns 

både bland day-traders och placerare. 

 

Aktiespararna konstaterar att självsäkerhet enbart finns i den spekulativa investerargruppen. 

De instämmer med Gervais och Odean att investerare har ett högre självförtroende när de 

träder in på aktiemarknaden. Med tiden får investerare ett mer realistiskt synsätt och blir mer 

försiktiga. Aktiva investerares handlingar styrs inte av självsäkerhet då deras beslut grundas 

på systematisk analyserad data.    

 

Wärneryd hävdar att en överdriven självsäkerhet förekommer bland investerare på 

aktiemarknaden. Investerares självsäkerhet ökar efter lönsamma aktieaffärer. Den stärkta 

självsäkerheten leder ofta till ett ökat risktagande.  

 

 

5.9 Rykten 

Avanza konstaterar att rykten alltid har funnits men sprids idag via fler kanaler jämfört med 

2001. Rykten saknar många gånger en sanningsenlig grund. Det går inte att urskilja någon 

specifik investerargrupp som handlar utifrån rykten.  

 

Handelsbanken anser att rykten har fått allt mindre effekt då investerare idag är mer 

välinformerade. Ingen specifik investerargrupp handlar utifrån rykten utan mindre 

välinformerade investerare påverkas av dem. Den naiva investerargruppen är därmed mer 

mottaglig för rykten.  

 

Enligt Aktiespararna sprids rykten snabbt vilket beror på en ökad näthandel. Passiva 

investerare genomför sällan transaktioner och påverkas därför inte av rykten. Den aktiva 

investerargruppen anser rykten vara oseriösa. Rykten kan skapa fluktuationer i aktiekurser.  
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Aktiva investerare uppmärksammar dem och väljer ofta att undersöka det bakomliggande 

ryktet innan investering genomförs. Schindlers studie från 2007 visar att en stor grupp 

investerare, cirka femtio procent, avvaktar och undersöker rykten innan transaktioner 

genomförs.   

 

Wärneryd konstaterar att rykten påverkar investerare på aktiemarknaden. Ryktesspridning har 

ökat då nya informationskanaler har utvecklats. Rykten om stora händelser påverkar samtliga 

investerare men de ger inte någon långvarig effekt.    

 

 

5.10 Finansiella bubblor och börskrascher 

Samtliga respondenter är eniga om att det förekommer kraftiga upp- och nedgångar på 

aktiemarknaden. Det kan resultera i att finansiella bubblor uppkommer och följs av 

börskrascher.   

 

Aktiespararna hävdar att det framförallt är den risktagande spekulativa investerargruppen som 

kan tjäna oerhört mycket på en börsuppgång. Investerare riskerar att förlora stora delar av sitt 

kapital vid en börsnedgång. Vid kraftig kursnedgång kan bolag vara tvungna att genomföra 

nyemissioner för att undvika konkurs.   

 

Handelsbanken instämmer med Aktiespararna att det förekommer flockbeteende bland 

investerare vid börsuppgång. Handelsbanken delar Aktiespararnas åsikt att investerare 

förlorar kapital vid börsnedgång. De tillägger att ett flertal investerare lämnar marknaden vid 

förlust. Under goda ekonomiska perioder återkommer en del investerare till aktiemarknaden.  

Antalet aktiva investerare ökar under en längre period av börsuppgång. Handelsbanken 

betonar konjunkturens inverkan på investerarbeteende.  

 

Wärneryd konstaterade att aktiebörsen återspeglar konjunkturen. Han diskuterar huruvida 

sanningsenligt det är att aktiebörsen ligger sex månader före konjunkturen.  

 

 

5.11 Aktieinternethandelns utveckling 

Samtliga respondenter instämmer med Barber och Odean att internet har bidragit till en mer 

likvid aktiehandel. Internet har gjort information mer lättillgänglig och förenklat 

genomförandet av transaktioner. Det har lett till en effektivare aktiehandel. 

 

Avanza anser att internet endast är ett verktyg för att bedriva aktiehandel. Internet har inte 

påverkat aktiehandelns omfattning. Internet har haft två stycken effekter på aktiehandeln 

enligt Handelsbanken. En effekt är att ökad informationstillgång leder till en ökad handel. 

Den andra effekten är sänkta transaktionskostnader. Internet medför ett stort utbud av  
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placeringsmöjligheter, det i kombination med att investerare söker optimala aktieportföljer, 

skapar osäkerhet och stress hos investerare. Transaktionskostnader kan misstolkas av 

investerare då internet har bidragit till lägre courtage. Det ökade utbudet har lett till att den 

internationella aktiehandeln har expanderat. Investerare har en förmåga att bortse från 

kursväxlingskostnader. Det leder till missvisande transaktionskostnader. Internet har även 

påverkat investerare och dess beteende på aktiemarknaden.    

 

Aktiespararna och Wärneryd instämmer med Handelsbanken att internet har medfört en ökad 

effektiv aktiehandel.   

 

 

5.12 Internetutvecklingens påverkan på investerargrupper 

Tidigare nämndes det att Avanza inte anser att aktieinternethandeln har någon inverkan på 

investerare. Någon specifik investerargrupp har därför inte påverkats av aktieinternethandelns 

utveckling. Enligt Handelsbanken har internet påverkat samtliga investerare på 

aktiemarknaden. Den aktiva investerargruppen har blivit mer aktiv. Ett ökat informationsflöde 

kan leda till lägre risk. Internetutvecklingen har inte påverkat den aktiva investerargruppen 

såtillvida Aktiespararna kan se. Aktiva investerare föredrar att genomföra transaktioner via 

mäklare. Det för att dra nytta av mäklares expertis och erfarenhet. Det är svårt att utläsa hur 

övriga investerargrupper har påverkats av internetutvecklingen.   

 

Wärneryd anser att internet inte påverkar någon investerargrupp. Han instämmer med övriga 

respondenter att internet bidragit till en mer effektiv aktiehandel. 

 

 

5.13 Overconfidence i samband med aktieinternethandel 

Avanza anser att det inte finns något samband mellan självsäkerhet och aktiehandel över 

internet. Överdriven självsäkerhet leder inte till överinvestering. Handelsbanken ser ett 

samband mellan faktorerna. En kombination av dem tenderar att leda till överinvesteringar, 

framförallt inom den aktiva investerargruppen. Aktiespararna delar Handelsbankens åsikt och 

instämmer med Barber och Odean att överinvestering kan ske i samband med självsäkerhet 

och internethandel. Aktiespararna tillägger att avsaknad av personlig kontakt med 

aktiemäklare/rådgivare vid investering kan leda till stor självsäkerhet.  

 

Wärneryd ser inget klart samband mellan ovannämnda faktorer. Han diskuterar att 

överinvestering kan förekomma då investerare via internet måste ha en viss grad av 

självsäkerhet.  

 

  



35 

 

ANALYS 

 

5.14 Matris investerargrupper 

Nedanstående matris sammanfattar samtliga respondenters ställningstagande till vilka 

investerargrupper som är aktuella på aktiemarknaden. Den har konstruerats utifrån Bilagor 3 

till 6 och ligger till grund för studiens slutsatser.   

  

  

Passiv 

 

Aktiv 

 

Spekulativ 

 

Naiv 

 

Nya 

investerargrupper 

 

Avanza 

 

Ja, två typer 

av passiva 

investerare 

 

Ja 

 

Nej 

 

Nej. Den är 

så marginell 

så den kan 

uteslutas. 

 

Ja. Månadssparare 

 

 

Handelsbanken 

 

Ja 

 

Ja, denna 

grupp utgörs 

av flera 

undergrupper 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Aktiespararna 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

Två 

investerargrupper 

tilläggs. 

Småbolagsplacerare 

och de med högre 

avkastningskrav än 

vad bank erbjuder 

 

Wärneryd 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej, men det finns 

en rörlighet mellan 

investerargrupper 

Figur 3: Matris av investerargrupper 

Källa: Egenarbetad 2009 
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6. Slutsatser 

Inledningsvis återges studiens syfte, problem och frågeställning. Det för att ge läsaren en 

förståelse för hur studiens delar relateras till varandra. Därefter sammanfattas 

respondenternas syn på investerarmodellen, vilket ligger till grund för studiens resultat.  

 

Studiens syfte var att undersöka investerarmodellens aktualitet då den aldrig tidigare blivit 

testad empiriskt. För att undersöka investerargruppernas eventuella förändringar studerades 

deras karaktärsdrag. I Problembakgrunden 1.1 beskrevs det att bolag kan uppnå en högre 

effektivitet genom att segmentera investerare. Frågeställning och slutsats presenteras nedan. 

 

Hur väl överrensstämmer Wärneryds investerarmodell (2001) med nuvarande förhållanden? 

 

Den här studien kan konstatera att investerare har påverkats av ett antal förändringar sedan 

2001. Den teknologiska utvecklingen har bidragit till förändringar i investerarbeteenden. IT 

har gett upphov till en ökad informationstillgång och en effektivare aktiehandel. Det har haft 

en inverkan på rykten och flockbeteenden på aktiemarknaden. Självbetjäningstjänster har ökat 

medan rådgivning har minskat. Samtliga faktorers påverkan på investerarbeteenden förändras 

med konjunktursvägningar.  

 

Respondenterna har olika ställningstaganden till vilka investerargrupper som finns på 

aktiemarknaden. Samtliga respondenter delar Wärneryds åsikt om att det finns en aktiv och en 

passiv investerargrupp på aktiemarknaden. Enligt Avanza (Bilaga 3) bör den spekulativa 

investerargruppen uteslutas då den är mindre än en procent på marknaden. Avanza och 

Aktiespararna (Bilagor 3 och 5) är överens om att den naiva investerargruppen är marginell. 

Wärneryd (Bilaga 6) uppmärksammar att det finns en rörlighet mellan investerargrupper.    

 

Studiens respondenter är oense huruvida faktorerna har påverkat specifika investerargrupper 

och i vilken omfattning. Den aktiva investerargruppen har genomgått förändringar sedan 2001 

då reglering kring rådgivning har ökat. Allt mindre investerare använder sig utav rådgivning 

på grund av de förhöjda rådgivningskostnaderna lagstadgningen medfört. De övriga 

investerargrupperna har inte påverkats av några specifika karaktäristiska förändringar. 

Däremot har samtliga investerare på aktiemarknaden påverkats av den teknologiska 

förändringen och dess efterföljande konsekvenser. Det är svårt att avgöra huruvida internet är 

en trend bland investerare eller om det ligger till grund för bildandet av en ny investerargrupp.  

 

Det är svårt att avgöra hur väl investerarmodellen överensstämmer med nuvarande 

förhållanden. Investerare segmenteras olika på aktiemarknaden, dels beroende på 

verksamhetsområde och dels beroende på dess syfte med indelning av investerare. De 

slutsatser som kan dras utifrån den här studien är att investerarmodellen inte är allmängiltig 

med nuvarande förhållanden men kan användas som utgångspunkt och anpassas för 

verksamheters segmenteringssyfte.  
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7. Diskussion 

En diskussion förs om studiens slutsats och hur metodiska val kan ha påverkat resultatet.  

Under studiens genomförande uppmärksammades ett antal outforskade ämnesområden. De 

presenteras i 7.2 Förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Egna kommentarer 

Under studiens konstruktion har åtskilliga diskussioner och frågeställningar uppkommit.  

Metodiska diskussioner om urvalets storlek och val av intervjuobjekt har förekommit. Frågor 

som har diskuterats är huruvida det har påverkat studiens resultat. Samtliga respondenter var 

oeniga angående investerarmodellens aktualitet och utformning. Urval av respondenter 

genomfördes med åtanke att representera olika delar av aktiemarknaden. Om urvalet endast 

hade omfattat respondenter inom samma verksamhetsområde, alternativt ett bredare 

urvalsområde, är det tänkbart att ett annat resultat hade åstadkommits. 

 

Problematik kring definition av olika begrepp har uppmärksammats. Det går att konstatera att 

studiens respondenter har skilda uppfattningar av dem. Då feltolkningar har inträffat har 

respondenten tillrättavisas. Det bör uppmärksammas att det kan ha påverkat studiens resultat. 

 

Ett flertal teorier har används för att analysera investerare på aktiemarknaden, det för att 

kunna konstatera vilka investerargrupper som existerar samt deras utformning. Vid studiens 

början fanns det en föreställning att ett antal faktorer hade påverkat investerare sedan 2001. 

Den här studien kan konstatera att faktorerna har påverkat samtliga investerare på 

aktiemarknaden. Psykologiska och teknologiska faktorer har berört investerare i olika 

utsträckningar. Investerare har bland annat påverkats av internetutvecklingen, förändrad 

sparstruktur och ett minskat direkt aktieägande. Det har indirekt haft en effekt på 

investerargruppernas sammansättning och karaktärsdrag.  

 

Investerarmodellen anses vara en utgångspunkt för att sedan anpassas efter respektive syfte. I 

Analysen 5.0 redogjordes studiens respondenters uppfattning vad gäller investerargruppers 

utformning och karaktärsdrag. Det går där att utläsa hur investerarmodellen kan anpassas 

utifrån respektive verksamhetsområde. 

 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Den här studien har en avgränsning gentemot den svenska aktiemarknaden. För att undersöka 

investerarmodellens aktualitet på den svenska aktiemarknaden intervjuades fyra respondenter 

som representerar olika verksamhetsområden. Förslag på vidare forskning är att med ett större 

urval kunna generalisera investerarmodellen.  
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I den här studien uppmärksammades det att samtliga respondenter har olika synsätt på 

modellen då deras verksamheter bedrivs utifrån olika syften. Investerarmodellen kan anpassas 

och användas utifrån ett företagsspecifikt syfte.    

 

Den här studien avgränsar sig inte till att skilja mellan män och kvinnor. Respondenterna 

hävdar att män och kvinnor har olika investerarbeteenden. Det vore av intresse att undersöka 

hur skillnaden påverkar investerargrupper. 

  

En avgränsning har i den här studien gjorts till privatpersoner. Eftersom institutioner utgör en 

stor del av marknaden vore det intressant att undersöka hur investerarmodellen ser ut om 

institutioner inkluderas.  

 

Investerarmodellen genomförd av Wärneryd (2001) är en förenkling. Ett flertal respondenter 

kunde urskilja ett antal undergrupper. Vidare forskning inom området kan därför vara att 

närmare undersöka investerarmodellens undergrupper. 

 

En annan aspekt som förslagsvis skulle kunna undersökas närmare är hur investerare förflyttar 

sig mellan investerargrupper.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Intervjufrågor till Avanza, Handelsbanken, Aktiespararna 

 

Wärneryd delar in investerare i fyra olika grupper utifrån deras investerarbeteende på 

aktiemarknaden. Investerargrupperna har olika karakteristiska drag där passiva investerare är 

riskaverta och hellre köper än säljer tillgångar. Aktiva investerare investerar ofta med hjälp av 

rådgivning. Wärneryd beskriver ytterligare två investeringsgrupper. Den tredje 

investerargruppen är spekulanter med en begränsad förmögenhet, de vill uppgradera sitt 

välstånd genom att låna kapital och tenderar att överinvestera. Den sista gruppen, naiva 

investerare, är en mindre investeringsgrupp som fokuserar på att investera i statliga bolag.  

 

Utifrån investerarmodellen ställs följande frågor. 

 

 Anser Ni att det går att urskilja en passiv investerargrupp på aktiemarknaden? 

Har de ett riskavert beteende? 

Tenderar de att utöka sina tillgångar då de hellre köper än säljer? 

 

 Går det att urskilja en aktiv risktagande investerargrupp på aktiemarknaden? 

Använder aktiva investerare rådgivning för att göra regelmässiga placeringar i aktier? 

 

 Tenderar investerare med begränsad förmögenhet att låna kapital för placering i 

aktier? 

Finns det några indikationer på att de överinvesterar då gynnsamma placeringar 

upptäcks? 

 

 Investerar naiva investerare i statliga bolag med goda resultat?  

 

Modellen presenterades 2001. Anser Ni att ytterligare investerargrupper har tillkommit eller 

att någon av grupperna inte existerar idag? 

 

Anser Ni att någon faktor/faktorer har påverkat investerargrupperna sedan 2001? 

(Exempelvis aktieinternethandel) 

 

Hur har dessa faktorer påverkat investerargrupperna? 

 

Tar investerare högre risker för att generera en högre avkastning? 

 

Tenderar någon av ovanstående investeringsgrupper att investera enligt flockbeteende? 
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Går overconfidence att utläsa i någon specifik investerargrupp? 

 

Påverkar rykten investerare på aktiemarknaden? 

 

Påverkas någon/några investerargrupper av rykten? 

 

Hur har aktieinternethandeln utvecklats sedan 2001 jämfört med idag? 

 

Har internetutvecklingen påverkat någon/några av investerargrupperna? 

 

Anser Ni att overconfidence leder till överinvestering i samband med aktieinternethandel? 

 

 

  



44 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor 

Intervjufrågor/ ämnesområden för diskussion till Wärneryd 

 

Hur ser Ni på investerarmodellen idag? 

Vilka förändringar skulle Ni göra med tanke på utvecklingen sedan 2001? 

 

Claes Hemberg på Avanza delar in investerare enligt tre grupper: 

 20 procent sparar ingenting 

 25-35 procent är aktiva, sparar i aktier och fonder 

 50 procent är månadssparare och förlitar sig helt på sin bankman 

 

Jan Aronsson på Handelsbanken anser att tre av de fyra investerargrupperna kvarstår, 

exkludera den spekulativa investerargruppen. Ett flertal undergrupper kan tilläggas.  

 

Gunnar Ek, Aktiespararna, vidhåller likaså att grundstommen i investerarmodellen finns. Han 

väljer dock att utesluta den naiva investerargruppen. Ek anser inte att någon omedelbar grupp 

kan tilläggas men nämner de som är inne i småbolag och de som investerar för att generera en 

högre avkastning än hos banken. 

 

Hur ställer Ni Er till de här segmentindelningarna? 

 

Punkter att beröra 

 Aktieinternethandel 

 Konjunkturer 

 Minskat aktieägande 

 Vad menar du med lånat kapital? 

 Flockbeteende 

 Rykte 

 Overconfidence 

 Riskaversion (risken för de olika investerargrupperna) 
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Bilaga 3: Intervju Avanza 

Claes Hemberg, informationschef Avanza. Telefonintervju den 25 november 2009. 

 

Anser Ni att det går att urskilja en passiv investerargrupp på aktiemarknaden? 

Nej, det finns inte en tydlig passiv investerargrupp på marknaden. 20 procent sparar 

ingenting. Den är passiv. Sedan finns ytterligare 20-30 procent som sparar utan att det minsta 

välja fond medvetet. Det är en form av passivitet.  

 

Går det att urskilja en aktiv risktagande investerargrupp på aktiemarknaden? 

Ja, den aktiva investerargruppen utgör 25 – 35 procent av spararna. De investerar inte enbart i 

aktier utan även i fonder. Det typiska för denna grupp är engagemanget, de byter fonder och 

aktier. De tänker på valet, avgifter och skatter. Endast 5 procent äger aktier. Övriga äger 

fonder.  

 

Tenderar investerare med begränsad förmögenhet att låna kapital för placering i aktier? 

Den här investerargruppen är ytterst liten. Under 1 procent. Totalt under 100 000 svenskar. 

Investerargruppen kan därmed uteslutas. 

 

Finns det några indikationer på att de överinvesterar då gynnsamma placeringar upptäcks? 

Investerargruppen är så pass liten så den kan uteslutas. Därmed är det inte relevant ifall 

investerargruppen överinvesterar. Svenska folkets stora problem är istället det omvända. 

Svenskarna behöver spara mer i aktiefonder för att få en bättre balans. Att spara direkt i aktier 

är ingenting för en större publik. De är för riskabelt och kräver långt större engagemang. 

 

Investerar spekulativa investerare i statliga bolag med goda resultat? 

Alla människor är mer eller mindre naiva när det gäller fonder och aktier. Vi har generellt 

alldeles för låga kunskaper. De som vanligtvis inte investerar i aktier tenderar att köpa fast de 

egentligen inte är intresserade. Det finns två miljoner aktieägare på marknaden. 50 procent 

utav dem är statliga aktieägare som bara har en aktie. Investerargruppen kan likaså 

investerargrupp tre uteslutas Det var en påtaglig grupp under 80- och 90-talet när statlig 

utförsäljning pågick. Men framöver är den gruppen allt mer marginell. 

 

Wärneryds investerarmodell presenterades 2001. Anser Ni att ytterligare investerargrupper 

har tillkommit eller att någon av grupperna inte existerar idag? 

Wärneryds investerarmodell existerar inte idag. Läget är annorlunda. Utbudet, tekniken och 

kunskaperna har förändrats radikalt.  Det finns egentligen tre investerargrupper på marknaden. 

20 procent sparar ingenting alls, 25- 35 procent är aktiva och sparar i aktier samt fonder 

medan 50 procent är månadssparare. Månadsspararna bryr sig dessvärre ofta inte alls om vart 

de placerar utan de litar blint på ”sin bankman”. Utvecklingen går mot att månadssparare 

engagerar sig och går över till den aktiva gruppen. I goda tider är det 40 procent aktiva. I 

tråkiga tider är gruppen endast 25 procent. Över 50 procent tror jag aldrig vi kommer att få. 
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Anser Ni att någon faktor/faktorer har påverkat investerargrupperna sedan 2001? 

(exempelvis aktieinternethandel) 

Internet har ingen som helst betydelse för hur investerargrupperna ser ut. Internet får ingen att 

spara. Internet är enbart ett forum, en kanal och en källa. Internet har sänkt priserna på 

aktiehandel med 80 procent och fått fler att enklare komma åt informationen, men några 

faktiska händelser är betydligt viktigare än ”internet”. 

- Istället har PPM varit en mycket starkare katalysator.  Det har givit större utbud, lägre 

avgifter, större debatt om sparpengar. 

- Våra stora kollektiva tjänstepensioner har en liknande effekt. 3-4 miljoner svenskar 

sparar genom jobbet. Detta kommer att driva på intresset för sparpengar än mer 

framöver. 

- Att svensken betalar räkningar, köper biobiljetter med mera på nätet är en drivmotor 

för att också göra sina ekonomiska förehavanden på nätet. Detta driver intresset för 

sparande.  

 

Tar investerare högre risker för att generera en högre avkastning? 

Det är svårt att utläsa. Dock är människor mer riskaverta vid börsnedgångar. Är de mer 

riskintresserade? Kanske inte. Däremot är de mer pålästa, väljer enklare och snabbare. Jag tror 

inte att publiken gillar risk mer i dag än tidigare. Däremot kanske de är bättre på att hantera 

risk. De väljer mer tillväxt – vilket är helt rätt.  

 

Tenderar någon av ovanstående investeringsgrupper att investera enligt flockbeteende? 

Alla tillhör vi olika flockar, även om vi inte vill erkänna det. Varje flock har sedan sitt 

beteende. Även de totalt passiva är en flock. 

 

Går overconfidence (överdrivet självförtroende) att utläsa i någon specifik investerargrupp? 

De totalt passiva har inte det dilemmat. Månadsspararna saknar också aktivitet. 

De aktiva kan i vissa skeenden överskatta sin förmåga. Överdrivet självförtroende är inget 

stort problem. Det stora allvarliga problemet för sparare och samhället är bristande 

självförtroende. 

 

Påverkar rykten investerare på aktiemarknaden? 

Rykten har alltid funnits. Nya forum har utvecklats såsom chatter och bloggar, dessa fanns 

inte för 20 år sedan. Människor litar inte på forum och kvällstidningar, enligt dem själva. De 

har lärt sig att det vanligtvis inte ligger någon sanning i rykten. Däremot söker de källor för 

inspiration. Var gränsen går mellan dessa är däremot inte säkert. 

 

Påverkas någon/några investerargrupper av rykten? 

Nej, ingen specifik investerargrupp påverkas av rykten. Månadssparare påverkas varken av 

rykten eller av varningar. Det går trender och flockbeteenden. 
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Hur har aktieinternethandeln utvecklats sedan 2001 jämfört med idag? 

Internet har ingen direkt effekt på aktiehandeln. I alla tider har människor handlat med aktier. 

Volymerna är större, bakgrunden är ökad tillgång till information. Internet är ingen lösning. 

Däremot är bättre sajter och bättre verktyg något som gynnat handeln.  

 

Har internetutvecklingen påverkat någon/några av investerargrupperna? 

Internet har inte någon direkt effekt på aktiehandeln och påverkar inte några specifika 

investerargrupper. Däremot har information som släpps fri via internet givit ”vanligt folk” nya 

fördelar de tidigare inte hade.  

 

Anser Ni att overconfidence leder till överinvestering i samband med aktieinternethandel? 

Nej, människor överinvesterar inte på grund utav överdrivet självförtroende. Kanske 1 procent 

gör det. Majoriteten av svenska folket har ett gammaldags synsätt vad gäller sparande.  
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Bilaga 4: Intervju Handelsbanken 

Jan Aronsson, bankdirektör Handelsbanken. Telefonintervju den 30 november 2009. 

 

Anser Ni att det går att urskilja en passiv investerargrupp på aktiemarknaden? 

Ja, det tycker jag.  

 

Har de ett riskavert beteende? 

Det är svårt att uttala sig om hur riskaverta dem är eller inte. På aktiemarknaden finns det en 

investerargrupp som är mer riskavert och därför håller sig borta från aktiemarknaden.  

 

Tenderar passiva investerare att utöka sina tillgångar då de hellre köper än säljer? 

Det tror jag definitivt. Det finns kunder som får fler och fler värdepappersinnehav i sina 

portföljer. De sitter med 50 olika värdepappersinnehav i sin depå. Det är helt enkelt så att de 

inte säljer och istället köper.  

 

Går det att urskilja en aktiv risktagande investerargrupp på aktiemarknaden? 

Ja, det finns flera undergrupper. Dels kunder som jobbar väldigt aktivt men med ett trading-

beteende. De handlar ofta bara i en eller ett par olika aktier och de går aktivt in och ut genom 

dessa aktier. De handlar på korta kursrörelser och lär sig en eller par aktier väldigt väl och 

sedan bevakar de dem aktierna väldigt tight. Det är en grupp som har en väldigt aktiv handel.  

 

Den andra gruppen, aktiva placerare, har en portföljsyn. De specialiserar sig inte på en eller 

fler aktier utan de arbetar med en aktieportfölj och försöker skaffa en bra avkastning över tid 

till rimlig risk. Investerargruppen kallas för placerare. Där arbetar man med allokering av flera 

tillgångsslag. 

 

Den aktiva spekulanten eller chanstagaren är den allra största gruppen utav de aktiva. Det 

ligger inte så mycket djup analys eller tanke bakom deras affärer, det är mer chanstagning. 

Man ser något man tycker verkar intressant och investerar ofta i förhoppningsbolag.  

 

Använder aktiva investerare rådgivning för att göra regelmässiga placeringar i aktier? 

Den aktiva rådgivningen är någonting som färre och färre kunder får och färre kunder vill ha. 

Aktiv rådgivning kostar mycket pengar att ge, det är ofta väldigt välavlönade människor som 

ger aktiv rådgivning. Den ska vara på individuell basis och nu för tiden så är detta reglerat av 

väldigt mycket lagstiftning. Det finns hårda bestämmelser som vi som rådgivare, bank och 

fondkommissioner måste hålla oss till. Alla dessa myndighetskrav gör att det kostar pengar. 

Att tillhandahålla rådgivning och för att det ska kunna bli lönsamt för både kund och 

rådgivare måste det handla om rätt mycket pengar.  

 

Fler och fler kunder går in och använder självbetjäningstjänster, de blir internetkunder och får 

inte individuell personlig rådgivning.  
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Tenderar investerare med begränsad förmögenhet att låna kapital för placering i aktier? 

Det är en definitionsfråga. Om du har lånade pengar och samtidigt placerar i aktier så behöver 

du inte ha lånat pengar direkt för aktieplacering. Den lånefinansierade placeringen kan vara 

huslån. Det är rätt vanligt.  

 

Du kan även ha en direkt lånefinansierad placering så att du har en depå åt vilket det är knutet 

en värdepapperskredit. Det är en minoritet utav kunder som har det. De som varnar för det här 

säger att man inte ska placera i aktier för lånade pengar.  

 

Finns det några indikationer på att de överinvesterar då gynnsamma placeringar upptäcks? 

Det tycker jag faktiskt inte. Jag upplever inte att vi på Handelsbanken har haft problem med 

det här och jag tycker inte att man ser sådana tendenser hos våra konkurrenters kundbaser 

heller.  

 

Problemet brukar inte ligga i att man har en lånefinansierad hävstång i sina placeringar. 

Problemet ligger snarare i att folk placerar i för riskabla aktier så att det är för hög risk i 

portföljen på grund av de investeringar man gör. Inte att man höjer risken genom att den är 

lånefinansierad. Med överinvestering menas att du går ”all in” på en aktie och verkligen satsar 

allt på ett högt riskpapper.   

 

Investerar naiva investerare i statliga bolag med goda resultat?  

Ja, så är det. Det finns rätt många kunder som för första gången köpte aktier i Telia Sonera när 

de börsintroducerades och som fortfarande sitter kvar med sina Telia Sonera aktier. Man har 

ingen som helst erfarenhet eller kunskap om det här. Man köper någonting för att alla andra 

köper det och är på något sätt rädd för att stå ensam kvar på perrongen när tåget går. Det är 

rädslan för att alla andra ska göra en affär som visar sig vara bra och jag inte har varit med på 

den. Det är inte för att de tror att det är en bra vinst som ligger och hägrar, att de ska tjäna 

pengar. Det är sådana mekanismer som ligger bakom till varför den här gruppen går in och 

tecknar sig i ett sådant sammanhang och att de inte köper aktier annars.  

 

Anser Ni att investerare som investerar i statliga bolag med goda resultat är riskaverta?  

Nej, tvärtom. De går inte in och köper aktien för att de tror att den är så bra utan det är andra 

mekanismer som får de att göra den investeringen. Man kan jämföra det med en annan 

strömning, hur folk sparar för sin pension. Det är inte vikigt att man får bra avkastning på sitt 

pensionssparande. Det viktiga är att man inte har sämre än alla andra. Om det går dåligt för 

alla andra så gör det inte så mycket om det går dåligt för mig också.  
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Investerarmodellen presenterades 2001. Anser Ni att ytterligare investerargrupper har 

tillkommit eller att någon av grupperna inte existerar idag? 

Jag har lite svårt att begränsa det till fyra grupper. Tycker att det finns rätt många subgrupper.  

 

Medvetna placerare funderar över vad de gör. Den stora massan är sådana som råkat köpa 

några aktier i ett eller annat tillfälle. De har fått bra tips från en kompis att det här ska du 

köpa, det här kommer bli jättebra grejer och tror på den här affärstypen. Så fort man ser 

tillfälle köper man någonting och sitter ofta kvar på dem ganska länge. Så länge man inte 

förlorar sina pengar sitter man kvar på surdegar i depån. En och annan gör en vinstlott men 

den stora gruppen är egentligen inte särskilt rationell i sina placeringar. De har inte en 

genomtänk placeringsfilosofi som de förhåller sig till. 

 

Anser Ni att någon faktor/faktorer har påverkat investerargrupperna sedan 2001? 

Den absolut största påverkan är självbetjäningstjänster, att kunden sköter sig själv via internet. 

Det har gjort att allt färre kunder får aktiv personlig rådgivning. Den ena komponenten som 

gör att det blir färre är att det är så dyrt att tillhandahålla det. Den andra komponenten är att 

allt färre behöver det på grund av att kunderna betraktar sig som internetinvesterare. De söker 

all sin information via internet och de sköter sina placeringar helt och hållet via internet. De 

kommer inte i kontakt med rådgivare, personer på banker eller fondkommissionärer. Det är 

vad vi kallar för självbetjäningskunder.  

 

Sedan finns en annan viktig strömning i det här, direkt aktieägande minskar faktiskt hela 

tiden. Kunderna placerar allt mer i olika former av paketerade produkter. Man köper inte 

projekt som är risken i ett specifikt bolag längre utan man köper en produkt som ger risk i en 

viss marknad, i ett visst land eller i en viss bransch.  

 

Sedan 2001 har det varit en period med två stycken riktigt dåliga konjunkturer med perioder 

av lågkonjunkturer emellan. Om man jämför med hur det var 2000-2001 då var det en hejdlös 

handel. Det var fruktansvärt många som brände sig och förlorade mycket pengar då och 

lämnade marknaden. En del kom tillbaka när det var goda tider men många gjorde det inte. 

Om vi hade haft en längre period utav goda år så hade vi säkert sett att det var många fler som 

man kunde betrakta som aktiva investerare så det finns en stor konjunkturkomponent i det här. 

 

Hur har faktorerna påverkat investerargrupperna? 

Många kunder utav de som har innehav är väldigt passiva. De köpte sina aktier runt 1999-

2001. Sedan tappade dessa fruktansvärt mycket i värde. De här kunderna förlorade mycket 

pengar och har inte realiserat sina förluster, det ligger kvar där och de gör ingenting åt det.  

 

Den som är aktiv, den är alltid vinnare på något sätt på grund av att de byter mellan 

tillgångsslagen. Man har inte aktier rent i goda tider utan man inser att vi nu är i en annan 

konjunktur och då ska jag minska min andel aktier i portföljen och de köper mer obligationer 
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och får en större räntekomponent istället. De riktigt drivna kunderna med lite mer kapital har 

också en portföljsyn som är vidare än bara värdepapper. De ska bedöma hela sin risk, vilken 

risknivå de har, det är en ganska komplex analys de gör. Aktier kanske bara är en bråkdel utav 

deras kapital och då med tanke på att det är en sådan liten del kan de hålla en väldigt hög 

risknivå på den delen av portföljen. När man analyserar en kunds beteende kan man säga att 

den har en vansinnigt hög risk på sina placeringar, utifrån tittat på vad han har för aktier. 

Måste titta utifrån hela hans förmögenhet där aktieinnehaven då kanske bara är en bråkdel.  

 

Tycker Ni att internet har påverkat den aktiva gruppen att bli mer aktiv? 

Ja, det har den definitivt gjort. Internet har haft två stycken effekter som förstärker varandra, 

det ena är att kunden har fått mer informationstillgång och information är en trigger till ett 

beteende. Ju mer information jag har desto mer konfident blir jag. Man finner någon form 

utav självförtroende i att ha mycket information och då tror man att man kan fatta väl 

underbyggda bra beslut. Tycker att jag har så bra information så jag kan inte fatta felaktiga 

beslut och så blir det en högre risknivå än vad man hade tänkt sig. Det är ett vanligt fenomen.  

 

Det andra spåret som internet har gjort är att det är väldigt billigt att genomföra affärer. Priset 

på att göra en aktieaffär har gått ner otroligt. Det gör att de aktiva grupperna, placerare och 

traders, gör fler affärer. Så det är jätteviktigt hur beteendet utvecklas.  

Tror egentligen inte att kunden gör bättre affärer idag än vad man gjorde då, det är bara 

teknik.  

 

Anser Ni att lägre transaktionskostnader leder till fler transaktioner? 

Många placerare har inte för hög aktivitet. Även om courtagen är låga så är varje avgift en 

viktig avbränning. Kunderna har inte alltid bra kontroll på vad saker och ting faktiskt kostar. 

Många kunder som till exempel tradar i utländska aktier ser vad de betalar i courtage men de 

är inte medvetna om vad de får betala i kursväxlingar, hur mycket de förlorar varenda gång de 

växlar valuta. Om man handlar hos en nätmäklare som inte är bra på valutabank då kan det 

mycket väl vara så att växlingskostnaderna är tio gånger högre än courtagekostnaderna. Det är 

kunden inte ens medveten om. De får ett mycket sämre förvaltningsresultat än vad de borde 

ha. 

 

Tycker Ni att det minskade direkta aktieägandet har påverkat investerargrupperna? 

Internet skapar sin stress och sin osäkerhet att det finns så mycket placeringsmöjligheter. Då 

söker man sig till lättförståeliga risker och struntar i att göra den direkta investeringen i ett 

bolag utan att jag tror på branscher. Istället för att leta efter det bästa läkemedelsbolaget så 

köper jag en läkemedelsfond.  

 

Tar investerare högre risker för att generera en högre avkastning? 

Ja. Det är ganska sällan det finns en kvalificerad analys av relationen mellan avkastning och 

risk.  Om jag gör den här investeringen, ökar eller minskar min portföljrisk? 
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Får jag en sannolik avkastning på portföljen som motiverar den ökade risken. Det är ganska 

svåra resonemang. Det är inte många som fattar medvetna beslut på det sättet.  

 

Tenderar någon av ovanstående investeringsgrupper att agera enligt flockbeteende? 

Ja, det är jättevanligt. Man kanske inspireras av att läsa på en börschatt. Det var väldigt 

mycket flockbeteende kring internetbolagen 2000. Alla skulle in i internetbolag. I den passiva 

gruppen finns det mest flockbeteende. Sedan är det naturligtvis jämna flockbeteende på alla 

grupper. Vi följer olika typer av mode. Det är mode även i placeringar.  

 

Har flockbeteendet förändrats sedan 2001? 

Det har alltid funnits. Vi människor förändras inte särskilt mycket.  

 

Går overconfidence att utläsa i någon specifik investerargrupp? 

Det är framförallt de aktiva grupperna som jobbar med overconfidence. De gör mycket 

research, de har tillgång till oerhört mycket information. De vet var de ska söka information. 

Oavsett om du är en trader eller om du har ett placerarbeteende så är overconfidence också en 

risk. Man fattar beslut som är inte riktigt bra. Den ena modellen kan säga köp, den andra kan 

säga sälj. Sitter du med någonting som bara är en magkänsla då kommer du söka efter 

bekräftelse, någonting som bekräftar din magkänsla och någonting som gör att du tar steget 

fullt ut och faktiskt genomför ett köp.  

 

Anser Ni att overconfidence leder till överinvestering i samband med aktieinternethandel? 

Ja, absolut.  

 

Är det då främst den aktiva gruppen som har en tendens till att göra det? 

Ja.  

 

Påverkar rykten investerare på aktiemarknaden? 

Det tror jag var ett större problem förr i tiden än vad det är idag. Idag är kunder så pass 

välinformerade att ryktesspridning blir ett mindre och mindre problem.  Lika snabbt som 

ryktet uppstår, lika snabbt blir det synat och ryktesförklarat.  

 

Påverkas någon/några investerargrupper av rykten? 

Ju sämre informerad du är desto lättare är det att gå på ett rykte. De som möjligen kan åka dit 

på rykten är den naiva investerargruppen.  

 

Har internetutvecklingen påverkat någon/några av investerargrupperna? 

Framkomsten utav internet som en internetkanal har revolutionerat hela branschen och 

kundbeteenden. Det är väl den största omvärldsfaktorn utav alla.   
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Bilaga 5: Intervju Aktiespararna 

Gunnar Ek, aktieexpert Aktiespararna. Telefonintervju den 2 december 2009. 

 

Anser Ni att det går att urskilja en passiv investerargrupp på aktiemarknaden? 

Den passiva investerargruppen är en ganska stor grupp. Alla studier kring 

aktiemarknadsutveckling visar nästan alltid på att det är mest lönsamt att köpa och aldrig sälja 

om man köper aktier i stora välkända bolag.  

 

Tenderar passiva investerare att utökar sina tillgångar då de hellre köper än säljer? 

En marknad behöver långsiktiga stabila ägare. Marknaden mår naturligtvis också väl av att 

det finns många som gör korta affärer för att på den vägen skapa likviditet till marknaden.  

Företag brukar i väldigt stor utsträckning värdesätta passiva investerare, som år efter år ger 

bolagen sitt stöd och när bolagen sedan behöver mer pengar i form av en nyemission då finns 

man med och är beredd att ställa upp. Det är en oerhörd styrka för bolag att ha den typen av 

ägare.  

 

Det är en mycket stor och vanlig grupp särskilt bland privatpersoner. Privatpersoner har 

ändrat karaktär sedan nätmäklarna kom där man till mycket låga courtage kan handla via 

internet. Där har man selekterat fram personer som är mer omsättningsrika. Privatpersoner har 

också börjat trada på ett helt annat anseende än tidigare. Tidigare har denna passiva grupp 

gjort korta affärer. Det finns cirka 2,8 miljoner aktieägare i detta land. Merparten är ganska 

lugna och långsiktiga. 

 

Har de ett riskavert beteende? 

De köper i stor utsträckning välkända bolag. Där är risken väsentligt mindre. Den här passiva 

gruppen har också lockats in i småbolagen och blir därmed långsiktiga ägare. Merparten i de 

här bolagen går fruktansvärt dåligt och attityden mot de här passiva ägarna är att de ser på det 

långsiktigt och sen ligger de och väntar och väntar och är med vid kommande nyemissioner.  

 

Tar privata passiva investerare större risker när de väljer att investera i småbolagen? 

Det gör man. Det är ofta inom produktföretag. Risken är betydande i sådana bolag. Går det 

bra för produkten går det bra för bolaget.  

 

Går det att urskilja en aktiv risktagande investerargrupp på aktiemarknaden? 

Det är framförallt institutionella placerarna det rör sig om. De har avancerade 

beräkningsmodeller relaterade till kursvariationerna och tar kalkylerade risker oftast i en 

portfölj så man ska få betavärde lika med 1, dvs. neutral mot aktiemarknaden.  

 

Institutioner är den stora aktiva gruppen. Helt klart finns det även privatpersoner. 

Privatpersoner ser vi inte så mycket av, de är kunder hos stora banker och 

fondkommissionärer och gör diskreta, tysta affärer.  De läser framförallt på ordentligt, gör  
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inga förhastade affärer. De vet precis vad de ska göra. Det är efter ett mycket noga 

övervägande man går in både på köpsidan och på säljsidan.   

 

Använder aktiva investerare rådgivning för att göra regelmässiga placeringar i aktier? 

Väldigt lite. Den rådgivning som finns idag från bankernas sida är att man systematiskt ringer 

upp alla kunder som äger aktier och ger gratis rådgivning. Det finns ett enda syfte, att 

omedelbart sälja av alla aktier och placera i bankens fonder. Vad man inte säger är att man 

gör det för bankens egna vinster. På placering i aktier får man inte ett enda öre från kunden 

om kunden inte köper eller säljer någonting. På det här sättet håller man idag på att kraftigt 

minska antalet aktieägare i landet medan vinsterna ökar enormt.  

 

Tenderar investerare med begränsad förmögenhet att låna kapital för placering i aktier? 

Det finns utan tvekan en sådan grupp som tar väldigt stora risker och tjänar fantastisk mycket 

pengar i en kursuppgång men kan förlora hela kapitalet i en kursnedgång.  

 

Finns det några indikationer på att de överinvesterar då gynnsamma placeringar upptäcks? 

Absolut. Man tänker inte på riskspridning utan man går in med stort kast i enskilda bolag utan 

att ens tänka på vad det kan betyda för dem om det går snett. De är så övertygade efter att ha 

fått ett tips eller en intern känsla att det bara är att köra på. De satsar. Normala investerare kör 

ofta kanske 20-30 stycken bolag men koncentrar sig exempelvis på att det bara är Meda eller 

Securitas som gäller. Jag vet att det kommer att stiga. Jag hörde det från något håll. Det här 

hör man ofta. Ofta inte speciellt djupanalyserande personer och ytliga. De går mer på känslor.  

 

Tenderar spekulativa investerare att lyssna på rykten? 

Ja, det gör dem.  

 

Lyssnar de på rykten mer än de övriga investerargrupperna?  

Absolut. Det är inga aktiva systematiskt analyserande personer.     

 

Investerar naiva investerare i statliga bolag med goda resultat? 

Den är så marginell så det är en ointressant grupp. Det är ett enda bolag. Det är intressant i 

USA där du har massa med kommunala vattenbolag, avloppsbolag och energibolag som folk 

köper in sig i. Vi har inget sådant i Sverige. Det enda bolaget i Sverige är Telia. Styrelsens 

medlemmar är mycket medvetna om att man ska hålla distans till staten. Stryk den gruppen 

helt och hållet. Den är inte relevant.  

 

Modellen presenterades 2001. Anser Ni att ytterligare investerargrupper har tillkommit eller 

att någon av grupperna inte existerar idag? 

Det är ingen omedelbar grupp som jag vill tillägga. Vad vi har är dem som är inne i småbolag 

av olika orsaker. Dels för att det kan bli väldigt stora vinster men också ser det även som ett 

sätt att leva. De blir en del av bolaget. Det kanske är ett par hundra personer som äger bolaget  
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och man känns som en stor familj. Man är litegrann företagare utan att driva bolaget själv. 

Det är nog en grupp.  

 

De är både passiva och långsiktiga men de är också aktiva för de vill gärna veta vad som 

händer med bolaget. De håller inte på och köper och säljer. Det finns ett handfasta sådana här 

bolag, exempelvis forskningsbolag. Det är nästan som en blind tro om bolagen. Man lyssnar 

inte på argument utan man vet att det är så här. Det tycker jag är en speciell grupp.  Den är 

inte liten.  

 

Vill Ni tillägga ytterligare någon investerargupp? 

Vi har de som också investerar primärt för att få en högre avkastning än på bank idag.  

 

Anser Ni att någon faktor/faktorer har påverkat investerargrupperna sedan 2001? 

Exempelvis aktieinternethandel 

- Aktieinternethandel: du kan direkt gå in och lägga order i en annan situation än vad vi 

hade tidigare.  

- Fram till 2001 var det väldigt enkelt att investera. Den som satte pengar i någonting, 

oavsett vad det var, kom att finna att det blev en stor framgång. Man behövde inte 

analysera så noga, det var bara köpa. Drastiska ändringar har gjort att den tidigare 

tryggheten i det här sparandet har förbytts i enorma osäkerheter med så häftiga kursras 

under samma decennium.  

- En del har lämnat det direkta ägandet. Man orkar inte vara med. Man tycker det är 

skönt att lämna över det till sådana som sköter det åt en, fonder av olika slag. Där har 

bankerna haft enorma fördelar av situationen.  

- Många har flyttat över sina pengar till kapitalförsäkringar av rena skatteskäl och av att 

man inte orkar deklarera. 

 

Vilka investerargrupper påverkas av kapitalförsäkringen? 

Man kan säga att det påverkar alla grupper. Vi märker det på aktiespararna med dessa enorma 

volymer av samtal man får när de frågar hur ska vi göra och samtal med centrala personer på 

skatteverket som berättar att ungefär en tredjedel av alla deklarationer som kommer från folk 

som äger aktier är felaktiga och att de själva har massor av personal som inte heller klarar av 

att hjälpa till.  

 

Hur har ovan nämnda faktorer påverkat investerargrupperna? 

Vi har fått allt fler som gör placeringar utan tillräckligt kunnande. En hel del gör det på grund 

utav bara känslor. Det är mycket lösliga saker som ligger bakom istället för djupare analyser 

som man många år tillbaka haft på ett annat sätt.  

 

Tar investerare högre risker för att generera en högre avkastning? 

Det är man många gånger beredd att göra.  
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Tar någon investerargrupp högre risker än övriga? 

Ja, det kan man nog säga. De spekulativa tar väsentligt större risker och totalt sett leder större 

risker till sämre avkastning. De gör inte några beräkningar. De jobbar med högvolatila aktier 

med stor kursrörlighet. Där finns det störst möjligheter att tjäna pengar.  

 

Är många privata investerare medvetna om att de tar en högre risk?  

Det är väldigt svårt att analysera och de flesta klarar inte av att göra det. Du kan fråga 100 

personer i den här gruppen så undrar jag om det är mer än 5 som är medvetna om ordet 

betavärde. Det är nog en hög grad omedvetet och jag tror att man inte inser att man tar stora 

risker för man är säker på sig själv. Man inser problemen successivt och blir något 

försiktigare. 

 

Går overconfidence att utläsa i någon specifik investerargrupp? 

Självsäkerheten finns bara i den spekulativa investerargruppen. De aktiva är mer analyserande 

på ett helt annat sätt. Noga överväger. Det ligger väldiga beräkningar bakom.  

 

Anser Ni att overconfidence är störst i början av en investerares livstid? 

De allra flesta är tuffa i början. De åker ganska snart på några smällar och tonas successivt 

ner. För en del krävs det ganska många smällar innan man blir lite mer ödmjuk inför 

verkligheten.  

 

Tenderar någon av ovanstående investeringsgrupper att investera enligt flockbeteende? 

Det är genomgående i alla grupper. Flockbeteende är väldigt tydligt i aktiemarknaden. Vi såg 

det vid den gigantiska uppgången vi hade vid hösten 1999 och våren 2000 med 75 procent 

upp på sex månader. Det var ett enormt flockbeteende. Även de som analyserar ansåg att det 

var tvunget att vara något fel på deras analyser eftersom det stiger mycket och då är det lika 

bra att vi är med så att vi inte missar tåget. Den här drivkraften är större än vad folk tror.  

 

Har flockbeteende förändrats sedan 2001? 

Det har påtagligt ändrats för att informationsspridningen är väsentligt mer effektiv än förut. 

Numer är det den ökade utsträckningen via internet. Alla får samtidigt ett besked om att så 

och så är det. Alla triggas samtidigt att utföra en viss handling, ett köp eller en försäljning och 

då har du mycket snabbare rörelser. Den ökade informationsspridningen har lett till att 

flockbeteende har ökat.  

 

Påverkar rykten investerare på aktiemarknaden? 

Vi har de berömda chattsidorna där vanligt folk eller vem som helst kan lägga in sina idéer. 

De övervakas inte av finansinspektionen på något sätt. Där kan jag lägga in precis alla möjliga 

uppgifter. Delvis är det naturligtvis intressanta tankar och kluriga grejer som folk har men det 

finns också en systematik i att försöka förändra kursen. Den är helt oreglerad och har utan 

tvekan påverkan. Samtidigt ska man veta om att om jag skriver något negativt på en  
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chattsida kring Ericsson eller Volvo är det ingen som ska tro att det påverkar kursen. Omsätter 

det 3 miljoner då och då kan det ha mycket stor påverkan och kan driva kursen kraftigt uppåt 

eller nedåt.  

 

Anser Ni att rykten har fått en ökad påverkan sedan 2001? 

Ja. Genom att det finns så många näthandlare så slår rykten igenom mycket snabbt. De allra 

flesta agerar helt självständigt. Tar egna beslut utan kontakt med andra. Det gör att har du 

100 000 eller 200 000 som är anslutna till nätmäklare så räcker det faktiskt med en promille, 

att du ska ha 200 personer ska göra någonting i marknaden. Har du en tiondels promille, 20 

personer, räcker de för att driva kursen rejält inom mindre bolag. Rykten har fått en helt annan 

påverkan än tidigare. Samtidigt så vänjer sig folk vid det här. Har de sett det gång på gång, 

köpt eller sålt fel, så blir man medveten om att man kanske inte ska bry sig så mycket om det 

där.  

 

Påverkas någon investerargrupp av rykten mer än övriga? 

De passiva köper och säljer så pass sällan att de inte lever med i den världen. De aktiva 

betraktar rykten så pass oseriösa att man inte bryr sig för mycket om dem. Bryr man sig om 

det är det mer att man går in och tittar och ser att om jag nu ska köpa, vad är det de håller på 

med på chattsidorna? Det är inte så att man bryr sig om det som sägs och grundar köpbeslutet 

på det.  

 

Hur har aktieinternethandeln utvecklats sedan 2001 jämfört med idag? 

Det har varit en enorm expansion. Idag är de affärer som görs via internet i antal helt 

dominerande i marknaden. Det har skapats en fantastisk likviditet i marknaden som är otroligt 

gynnsam. Mindre skikt mellan köp- och säljkurser och därmed blir det mer rättvisande 

prissättning. Internet har påverkat i hög grad eftersom det går mycket snabbare att göra 

affärer. Det finns mycket information tillgänglig på internet. Många förstår inte 

informationen. Många privatpersoner förstår inte vad avskrivningar, EBIT och IFRS är.  Man 

har systematiskt underlåtit att utbilda folk i sådant här, även om det körs en del utbildningar 

på en del ställen så är det stora brister här och det leder till mer känslor inblandade i 

placeringarna än djupt kunnande. Det ökar den spekulativa gruppen. 

 

Har internetutvecklingen påverkat någon/några av investerargrupperna? 

De aktiva har inte haft någon större påverkan av internetutvecklingen. De stora tunga 

investerarna går inte på internet utan de vill ha personlig kontakt med mäklare för att kunna 

diskutera olika saker.  

 

Anser Ni att overconfidence leder till överinvestering i samband med aktieinternethandel? 

Ja, det har det. Du har ingen mäklare som säger att du har 70 procent av din portfölj i endast 

en värdepapperstillverkare. Ska du inte sprida riskerna litegrann? Personliga råd som vill dig 

väl finns inte där längre. Du pratar enbart med en dator och då är det lätt att vara 

överoptimistisk och självsäker. Ibland går det bra och ibland går det sämre. 
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Bilaga 6: Intervju Karl- Erik Wärneryd 

Karl- Erik Wärneryd, författare investerarmodellen. Ansikte- mot- ansikte- intervju den 8 

december 2009. 

 

När Ni gjorde modellen, var den utifrån svenska eller amerikanska förhållanden? 

Det är relativt stora likheter. Man har haft bättre system för aktieägande i USA under många 

år men i och med att aktieägandet växte i Sverige blev det mer likt amerikanska förhållanden. 

Samtidigt blev det så att de här grupperna jag talar om, de får man ju fylla med innehåll 

beroende på den nationella marknaden. Jag tycker att man kan arbeta med den här. Man frågar 

sig vad en makropolitisk åtgärd betyder för de här olika grupperna. Den kan t.ex. skrämma de 

naiva så att de säljer. De passiva tar det i allmänhet väldigt lugnt. Senaste krisen var det 

framförallt så att de passiva har försökt att överleva. Om de inte haft direkt behov av pengar 

så har de inte sålt. Nu när uppgången har börjat så tror jag att de har investerat försiktigt. Den 

grupp man märker mest, den tredje gruppen, som jag kallar för spekulanterna, har ofta livlig 

fantasi och antingen inte inser hur stora risker de tar eller är villiga att ta stora risker. De är 

aktiva nästan alltid. Det kan hända att man inte tillhör den gruppen allt för länge utan antingen 

så går man ur marknaden med vinst eller så har man förlorat sina pengar, och då lämnar man 

också marknaden.  

 

Tycker Ni att IT krashen har påverkat något hur investerarmodellen skapades? 

Nej, det har den inte. Den hade börjat innan jag var färdig med boken. Boken kom från 

trycket i september 2001 och jag avslutade den ungefär den första april. Då hade det varit en 

ganska kraftig nedgång. Jag har inte försökt att analysera hur de här grupperna reagerade. 

Mycket tyder på att den första gruppen, de passiva, de tog det lugnt. De hade inte investerat så 

mycket i IT aktier för det låg lite främmande för dem. Bland vanligt folk fanns det rätt så 

mycket skepsis till hur de här IT företagen skulle komma att utvecklas. Det har alltså ingen 

vidare påverkan.  

 

Claes Hemberg på Avanza delar in investerare enligt tre grupper. 20 procent sparar ingenting, 

25-35 procent är aktiva, sparar i aktier och fonder och 50 procent är månadssparare och 

förlitar sig helt på sin bankman. Hur ser du på den modellen? 

Hans företag vill ju ha så många aktiva som möjligt. Av hans svar framgår det att de ser de 

som sparar på banker och andra fasta konton i fonder och så vidare som potentiella kunder. 

De vill flytta dem till att bli investerare på egen hand, som investerar direkt i aktier. Det är 

affärsidén bakom Avanza. Det är en väldigt intressant idé naturligtvis. 20 procent som inte 

sparar alls, det finns uppgifter om att det är 35 procent som inte gör det men då har man 

kanske räknat in sådana som sparar för kortsiktiga mål och sen tar ut pengarna. Man sparar för 

semesterresor till exempel. De betraktas i viss statistik som icke sparande därför att de tar ut 

sina pengar. Vad man definierar som aktiv och passiv skiljer sig emellanåt. Vad Hemberg 

definierar som aktiv det är sådana som placerar pengar i aktier till skillnad från att spara på  

  



59 

 

BILAGOR 

 

bankkonto. Jag kan se hans indelning som praktisk för dem ändamål som företaget har. De vet 

vilka grupper de ska bearbeta. 

 

En idé som föresvävade mig när jag gjorde de här indelningarna var att den här första gruppen 

av passiva investerare skulle kunna vara intressant speciellt för bankerna som hanterar 

enskilda kunder. Bankerna åt andra sidan är mest inriktade på, precis som det sägs i Gunnar 

Eks intervju, att få folk att satsa på fonder därför att det ger en bättre avkastning än courtage. 

Jag har fortfarande en känsla av att den första gruppen är intressant. Det är många som tillhör 

den och de kan stimuleras till att placera mer i aktier och kanske öka risktagandet, göra försök 

att i liten skala satsa på lite mer riskfyllda investeringar.  

 

Jan Aronsson på Handelsbanken anser att tre av de fyra investerargrupperna kvarstår där den 

spekulativa investerargruppen kan exkluderas. Ett flertal undergrupper kan tilläggas. Vad 

anser Ni om den här indelningen? 

Det finns många möjligheter för det. När man gör ett sådant här schema så är det alltid fråga 

om förenklingar.  

 

Speglar Jan Aronssons modell din investerarmodell? 

Ja, men det man ska ha klart för sig är att det finns en rörlighet mellan grupper. Den 

rörligheten skulle kunna vara intressant att studera men det har inte gjorts i någon 

utsträckning jag känner till.  

 

Gunnar Ek, Aktiespararna, vidhåller likaså att grundstommen i investerarmodellen finns. Han 

väljer dock att utesluta den naiva investerargruppen. Gunnar anser inte att någon omedelbar 

grupp kan tilläggas, men nämner de som är inne i småbolag och de som investerar för att 

generera en högre avkastning än hos banken. Hur ser Ni på den här indelningen? 

Se mitt tidigare svar om gruppen naiva. Avkastningen är en intressant fråga. 

 

Under uppgångar så försöker man att få folk ointresserade av utdelningar och avkastning. 

Man säger att det inte har någon betydelse. På det sättet har man missat många goda inköp. 

Det har funnits vissa företag som har varit undervärderade i förhållande till de utdelningar de 

har gett. Dit hörde t.ex. Kungsleden tidigare. Ratos har hört dit. För äldre personer så är det 

nog så att utdelningen har större betydelse än vad man tror i finansiella kretsar. Nu finns det, 

tror jag, mer en tendens att satsa på aktier som ger bra utdelning och bra avkastning. Man har 

förlorat en del på s.k. tillväxtaktier. Förut skilde man mer mellan tillväxtaktier som var 

riskfyllda men på sikt skulle ge stor avkastning, om man drog ut linjerna med extrapolering så 

kom man till väldigt höga värden. IT krisen var stora överskattningar av framtida avkastning. 

Det var typiska tillväxtaktier. Mot dem ställde man värdeaktier som man sedan kan dela in i 

konjunkturskänsliga och mindre konjunkturskänsliga. Passiva investerare 
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föredrar värdeaktier. Då kommer utdelningarna in som ett viktigt moment. Det typiska för IT 

företagen var att de inte gav några utdelningar. Många av dem gick med förlust och kursen 

gick ändå upp.  

 

Använder aktiva investerare rådgivning i större utsträckning än övriga investerare? 

Med aktiva investerare avser jag medlemmar i grupperna 2 och 3. Det är enligt min mening 

som jag baserar på kapitlen 8 och 9 i min bok, grupp 2 som använder sig av professionella 

rådgivare i störst utsträckning. Vissa av dessa har sina värdepapper i depå och därmed följer 

rådgivning. Vissa i grupp 1 har också kontakter med rådgivare t ex i sina banker eller kunniga 

bekanta i närmaste omgivningen. Grupperna 3 och 4 använder sig knappast av rådgivare i 

egentlig mening utan är möjligen utsatta för mer tillfälliga impulsgivare. 

 

Har användandet av rådgivning förändrats sedan 2001? 

Medlemmar i grupp 1 har av allt att döma varit försiktiga i sina placeringar och förmodligen 

inte ökat sina kontakter med rådgivare, snarare minskat. Kapitalförsäkringar som blivit 

populära främst i grupp 2 har inneburit aktivt försäljningsarbete från mäklare av olika slag 

och inneburit ökade kontakter. De i grupp 2 som har stora portföljer av värdepapper kan 

förväntas söka extra hjälp i tider av turbulens.  

 

Tar investerare högre risker för att generera en högre avkastning? 

Om med högre avkastning menas kursvinster är svaret att det finns investerare i grupp 3 som 

medvetet tar höga risker. I grupp 2 finns också investerare men relativt sett färre som är 

villiga att pröva högre risktagande för en begränsad del av sin portfölj. I de holländska och 

svenska undersökningar som citeras i kapitlen 8 och 9 är det mycket få som indikerar att de är 

benägna att öka sitt risktagande för att få högre avkastning. 

 

Hur anser Ni att aktieinternethandeln har utvecklats sedan 2001? 

Det har blivit lättare att köpa aktier. Bankerna tillhandahåller också möjligheten att köpa via 

nätet. I Skandiabanken kan man placera i fonder och köpa aktier. Det har ökat 

tillgängligheten. Sedan finns det företag, som Avanza, där man till låga kostnader via internet 

kan köpa aktier. Jag tror inte att det har lett till att man nödvändigtvis köper mer eller oftare.  

 

Det har inte lett till en ökad självsäkerhet? 

Jag känner inte till några undersökningar. Det är väl snarast att det gjort det betydligt lättare 

för day-traders. Day traders verkar finnas i viss utsträckning och det varierar över tid. De har 

legat lågt under de här nedgångarna men de borde vara på väg tillbaka nu. När man från 

Avanzas sida säger att småspararna är tillbaka nu på aktiemarknaden så är det grupp tre man 

syftar på. Det är dem som spekulerar, det är day-traders. Sedan finns det day-traders som 

beter sig olika. Det finns day-traders som alltid avslutar dagen med att inte ha några aktier 

kvar. De lever på de kursskillnader som de kan upptäcka under dagen. Sedan finns det andra 

som tar risker över natten. Jag skulle gissa att den gruppen har vuxit betydligt, bland annat  



61 

 

BILAGOR 

 

tack vare internet. Naiva investerare går inte de vägarna. De passiva bryr sig inte om sådana 

och när det gäller den andra gruppen, så beror dem så vitt jag förstår, väldigt mycket på hur de 

har placerat sina aktier i depå som de själva kontrollerar eller i depå som de har överlåtit. 

 

Hur ser Ni att konjunkturer påverkar investerarmodellen? 

Aktiebörsen föll senaste konjunkturnedgången och speglar konjunkturen. Brukar säga, 

allmänt sätt, att aktiebörsen ligger sex månader före konjunkturen. Om det stämmer vet jag 

inte. Men det är alldeles uppenbart nu att i varje fall Stockholmsbörsen ligger före 

konjunkturen och har legat före konjunkturen ända sedan den här uppgången började. Sedan 

kan man spekulera i om konjunkturen kommer utvecklas i den takt som börsen förutsätter. 

Det är mycket svårt att veta.  

 

Allt fler investerar i fonder istället för i aktier. Hur påverkar ett minskat aktieägande 

investerare? 

Bankerna har ett intresse av att sälja sina fonder. Många aktieägare upplever fonder som 

trygga jämfört med om man själv ger sig ut på marknaden. Om man har ett litet kapital så kan 

man få diversifiering genom att köpa i fonder medan om man själv ska satsa på börsposter 

inte kommer särskilt långt i diversifiering. Man kanske har en eller ett par aktier. Det kan 

upplevas som en osäker situation. Man kan därmed säga att det haft en påverkan på ett 

minskat aktieägande. Eftersom bankerna tjänar på fonder utgår man ifrån att de tar oskäligt 

betalt. Det är en marknadsfråga. 

 

Gunnar Ek talade om lånat kapital. Han nämnde att den tredje gruppen som lånar kapital för 

att investera inte enbart behöver bestå av kapital från banken utan kan även vara bostadslån. 

Vilken definition har du av lånat kapital? 

Jag tror att sådant förekommer. Det finns folk som har tagit mycket stora risker där de har 

belånat sina fastigheter så långt det har gått. När de har sett vad de tror vara en chans på 

börsen kan det hända att de har förlorat alla pengar. Några har kanske gjort stora vinster. I 

princip ska man vara emot att låna. Sedan förekommer det sådana former som grupp två, den 

aktiva gruppen, där händer det att de som sköter depåerna ringer upp och säger att det finns en 

chans att med den och den aktien och vi kan ge dig ett lån som täcker. Det kan vara ganska 

svårt att motstå. En del sådana lån har nog inte alltid varit fördelaktiga. Det är en annan typ av 

lån än där någon enskild spekulant går in och tar ett lån. 

 

Anser Ni att flockbeteende går att urskilja på aktiemarknaden? 

Flockbeteende är en komplicerad sak. Keynes skriver om flockbeteende, bland annat att det 

kan kännas bättre att misslyckas tillsammans med andra än att lyckas helt på egen hand. Det 

citeras ofta inom litteratur som skrivs nu om psykologi och finans. Om man ser det från vissa 

utgångspunkter så kan man se det som att folk är inställda på att reagera på vissa stimuli och 
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det många finns likheter i reaktionssätten. Det är inbyggt genom erfarenhet och 

informationsutbyte och sådant. Det är inte att man imiterar andras beteende utan det är att 

man reagerar på samma sätt som andra.  

 

Är det någon specifik investerargrupp som påverkas av beteendet? 

Jag tror framförallt att flockbeteende är något som rör professionella. De säger att nu kommer 

andra att reagera på det här sättet. Antingen kan jag reagera på samma sätt, om jag är ute i god 

tid. Om det börjar närma sig slutet av en uppgång då kanske jag ska reagera på ett annat sätt. 

Det finns stora investerare som alltid har gått emot vad man uppfattar att andra kommer att 

göra.   

 

Anser Ni att rykten påverkar aktiemarknaden? 

Jag tror att rykten påverkar aktiemarknaden. Det finns studier om det. Det finns snabba rykten 

som t.ex. att en amerikansk president förs till sjukhus. Vid något tillfälle ledde det till att 

amerikanska börsen gick ner med flera procent på en gång därför att det ansågs vara 

oroväckande. Sedan dementerades ryktet under samma eftermiddag och då gick det tillbaka 

till det gamla. Det visar att det kan bli utslag. Det blev utslag inför Bernankes tal (den 6/12 

2009). Vissa väntade att han skulle säga vissa dystra saker. Det var alltså rykten som spred 

sig. 

 

Har rykten ökat idag i jämförelse mot 2001? 

Rykten har alltid funnits. Det har alltid funnits folk som funnit det fördelaktigt att sprida vissa 

rykten. Det kan man se om man sålt aktier med en leverans vid en senare tidpunkt så kan det 

vara inressant att sprida rykten som sänker kursen. Med hjälp av journalister går det att sprida  

rykten. Massmedia återger rykten. Wall Street Journal har en spalt om vad som handlar om 

vad som händer på gatan. Rykten kan spridas utan grund men det kan också finnas en 

bakgrund som förutsäger vad som kommer att hända men det är relativt ovanligt. Idag finns 

det väldigt goda möjligheter att sprida rykten, det är bättre än förr genom alla chattprogram.  

 

Om någon mer eller mindre har bestämt sig söker man efter bekräftande information och då 

kan ett rykte vara det som fattas i information, även om ryktet är helt falskt.  

 

Påverkas någon/några investerargrupper av rykten? 

Rykten om stora händelser kan påverka rätt starkt men det stillar sig relativt snabbt också. De 

är ett mycket intressant område att studera. Det borde finnas mer att göra på det området.  

 

Hur ser Ni på overconfidence och aktieinternethandel? 

Det är klart att det förekommer. En lyckad aktieaffär stärker självförtroendet och det kan leda 

till att man tar större risker. Det finns en benägenhet för vissa typer av investerare att gå upp i 

risktagandet och om de då har lyckats några gånger kan det ha stärkt självförtroendet. 
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Kan inte se något klart samband mellan overconfidence och aktieinternethandel. Sådana som 

använder internet måste ha ett visst självförtroende. De måste tycka att de kan marknaden, att 

de kan tolka tecken på ett tidigt stadium så att de kan dra nytta av det.  

 

Om Ni skulle göra modellen idag, skulle Ni förändra något? 

Det är två saker jag har sagt förut. Man flyttar sig mellan grupperna och över tiden så skiftar 

gruppernas storlek och andelar av det totala aktieägandet. Den fjärde gruppen, de naiva, är 

antagligen liten idag. 

 

Är det några specifika undergrupper Ni vill tillägga? 

Nej. För mig är det så att när man t.ex. talar om förväntningar i landet tänker jag i termer av 

de här grupperna. Hur påverkas deras förväntningar om aktiebörsen och ränteutveckling? 

 

Anser Ni att den Naiva investerargruppen fortfarande finns kvar idag?  

Ja, det finns den. Det finns sådana som hör rykten på jobbet t.ex. som säger att de placerade 

pengar i den och den aktien och nu har den gått upp med 100 procent. Då provar de kanske att 

köpa några sådana och hoppas att det ska gå bra. Det är inte bara Telia som finns i den här 

gruppen. När det gäller Telekombolagen så hände det exakt samma sak i Tyskland och då 

gjordes en väldigt kraftig marknadsföring för att köpa aktier och kurserna sjönk. I Holland 

sjönk kurserna ännu mer. Folk som hade satsat var verkligen bekymrade. Några hade faktiskt 

tagit lån för att köpa telekomaktier. Det finns privatiseringar i England som har gått bra. En 

del utav de svenska privatiseringarna har gett god avkastning. Telia var ett olycksfall.  

 

Tidningar sprider ofta föreställningen att man måste vara aktiv men inte att man kan ligga på 

aktien utan man köper för man ska göra en vinst på kort sikt. För att man ska göra en snabb 

vinst måste man sälja och köpa på nytt. Man måste vara med hela tiden och vara aktiv. Det 

kan också gå snabbt att förlora sina pengar. Aktiespararna har, så vitt jag vet, drivit den här 

mer långsiktiga linjen.  

 


