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Syfte: Identifiera de främsta psykologiska och sociala faktorer som påverkar privatpersoners 

köpbeteende. Därefter sammanställa dessa faktorer i en köpmodell för att slutligen se hur väl de 

matchar aktieindexobligationens egenskaper. 

Metod: Jag kommer att tillämpa ett deduktivt synsätt då jag utgått från befintliga teorier som varit 

kopplade till mitt studieområde. Uppsatsen är kvalitativt genomförd, teorier varvas med egna 

tolkningar och kommentarer baserade på egna erfarenheter.  

Teori: Teorier om en effektiv marknad där aktörerna fattar rationella beslut är idag kraftigt 

ifrågasatta. Man har kunnat konstatera att människors förmåga att agera rationellt är starkt styrda 

av våra känslor, inte minst när det kommer till investeringar av olika slag. Behavioral finance är 

ett resultat av de framsteg som skett mellan finansiell ekonomi och psykologi under de senaste 

åren. I takt med den ökade osäkerheten på världens börser har aktieindexobligationen som 

placeringsform ökat kraftigt. Uppsatsen redogör för vilka psykologiska och sociala faktorer som 

ligger till grund för aktieindexobligationens växande popularitet bland privatpersoner. 

Emperi: Jag har belyst de främsta psykologiska och sociala faktorer som påverkar privatpersoners 

köpbeteende. Därefter har jag sammanställt dessa i en generell köpmodell för att testa hur väl 

aktieindexobligationen som sparprodukt matchar dessa egenskaper.  

Resultat: Resultatet visar att aktieindexobligationen är ett enkelt val för många privata investerare 

och blir ofta ett direkt resultat av att anlita en finansiell rådgivare. Aktieindexobligationen 

tillgodoser vårt psykologiska och sociala beteende mycket bra. Men det finns också situationer när 

den är mindre passande som placeringsform.  
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Title: Psychological and social factors impact on investment decisions - an analysis of individuals' 

purchasing behavior of equity-linked bonds. 
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Purpose: Identify the primary psychological and social factors that influence individual's 

purchasing behavior. Then compile these factors into a purchasing model and match it against the 

properties of an equity-linked bond based on the stock market.  

Methodology: I will employ a deductive approach since I started from existing theories that have 

been linked to my study area. The essay is qualitatively complete, theories interspersed with my 

own interpretations and comments based on their own experiences. 

Theoretical perspectives: Theories of an efficient market where actors make rational decisions 

today are heavily contested. It has been seen that people's ability to act rationally is strongly 

controlled by our emotions, not least when it comes to investments of various kinds. Behavioral 

finance is a result of the progress made between economics, financial economics and psychology 

in recent years. In pace with the increased uncertainty in global stock markets equity-linked bonds 

as an investment has risen sharply. The essay describes the psychological and social factors 

underlying the stock index bond's growing popularity among individuals. 

Empircal foundation: I have highlighted the main psychological and social factors that influence 

individual's purchasing behaviour. Then I have compiled these into a general purchasing model to 

test how well the stock index bond as savings product match these characteristics. 

Conclusions: The results show that equity-linked bond is an easy choice for many retail investors. 

Stock index bond meets our psychological and social behaviour very well. But there are also 

situations where it is less suitable as a form of investment. 

 3



Sammanfattning 

Svenska privatpersoner står idag inför allt större och mer komplexa finansiella beslut. Stigande 

bostadspriser leder till att hushållens skulder ökar samtidigt som finansbranschen erbjuder alltmer 

komplexa finansiella produkter. Parallellt med det visar forskning att många vuxna svenskar har 

bristande kunskaper inom grundläggande ekonomiska begrepp.   1

Det senaste decenniets kraftiga kursrörelser har fått ytterligare effekter på privatpersoners 

ekonomier. Idag söker sig allt fler investerar till en stabilare placering som svänger mindre än vad 

börsen gör. Man tar också hjälp av finansiella rådgivare i större utsträckning än tidigare. Detta har 

lett till att en mängd nya finansiella produkter blivit populära. En av dem är 

aktieindexobligationen.  

Teorier om en effektiv marknad där aktörerna fattar rationella beslut är idag kraftigt ifrågasatta. 

Man har kunnat konstatera att människors förmåga att agera rationellt är starkt styrda av våra 

känslor, inte minst när det kommer till investeringar av olika slag. Som ett resultat av detta har 

behavioral finance, även kallad marknadspsykologi vunnit mark inom finansbranschen, såväl på 

ett akademiskt som på ett praktiskt plan.  Behavioral finance försöker beskriva hur psykologiska 2

faktorer påverkar den enskilde individens investeringsbeslut och hur det i sin tur påverkar 

finansiella marknader. Psykologins påverkan på människan anses ligga bakom oförklarliga 

kursrörelser på börsen.   3

Uppsatsen redogör för vilka psykologiska och sociala faktorer som ligger till grund för 

aktieindexobligationens växande popularitet bland privatpersoner. Utifrån dessa faktorer har en 

köpmodell skapats. I analys och slutsats presenteras hur väl aktieindexobligationen egenskaper 

matchar de psyko-sociala faktorer som påverkar våra investeringsbeslut. Uppsatsen tar även upp 

de situationer då produkten är mindre lämplig som placering.  

Studien visar att den ökade förekomsten av aktieindexobligationens är ett resultat av de sociala 

och psykologiska faktorer som påverkar privatpersoners investeringsbeslut. Det kan också påvisas 

att den ökade förekomsten av finansiella rådgivare är en bidragande orsak till sparformens ökning.  

  Ekonomiska kommentarer, nr 3 20111

  Kahneman et.al. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 19742

  Hägg C. Värdering av aktier, 19893
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet är syftet att ge läsarna en bakgrund till uppsatsens ämnesval. Här följer en 

kort presentation av hur finansbranschen utvecklats och vad som lett fram till 

aktieindexobligationen accelererande popularitet. Därefter förs en problemdiskussion kring 

sparformen som leder fram till uppsatsens syfte.  

1.1 Bakgrund 

Den svenska börsen introducerades för över 100 år sedan. Till en början var råvaror i form av 

malm, metall och trä de mest populära placeringsalternativen. Omsättningen på börsen fick ett 

rejält uppsving i början av 1900-talet då aktiehandel blev allt mer vanligt förekommande. Den kris 

som drabbade Sverige efter första världskriget och Kreugerkraschen är exempel på orsaker till att 

investerare övergick till tryggare investeringsformer och banksparande blev därefter 

dominerande.  Aktiesparande blev åter populärt under 1980-talet och var utan tvivel 1900-talets 4

bästa sparform. Ingen annan sparform gav en sådan hög avkastning som aktier under det förra 

seklet.  

Från 1983 och fram till 2000 utvecklades den svenska börsen mycket starkt i en internationell 

jämförelse. Sett i ett längre perspektiv är utvecklingen på Stockholmsbörsen, under denna period 

anmärkningsvärd.  När bubblan i början av 2000-talet sedermera sprack gjorde den det med 5

besked. På två år tappade Stockholmsbörsen över sjuttio procent av sitt värde. Hundratals företag 

hade gått i konkurs och tusentals småsparare såg värdet på sina aktieportföljer utraderade. Efter 

IT-bubblan i början av 2000-talet tröttnade många privatpersoner på börsens oförutsägbarhet och 

miste tron på att deras aktier någonsin skulle komma tillbaka till sina ursprungliga nivåer. Sedan 

dess har antalet aktieägare sjunkit stadigt och hushållen har övergått till andra sparformer.  

Sparandet på bankkonto ökade under 2000-talet, så även sparande i olika typer av fonder som kan 

ses som ett sätt att sänka risken för investeraren. Samtidigt ökade också efterfrågan på finansiella 

rådgivare. Efterfrågan på en sparform med begränsad förlustrisk samt det ökade användandet av 

finansiella tjänster torde ligga till grund för att kapitalskyddade produkter, även kallade 

  http://www.nasdaqomxnordic.com/stockholm150/?languageId=34

  Tetlock P-C. Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market, 20075
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aktieindexobligationer blivit ett populärt investeringsalternativ.  6

1.2 Professionella och icke professionella kunder  

Kunder som anlitar investeringstjänster delas in i tre olika kategorier: Icke-professionell kund, 

professionell kund och godtagbara motpart. Privatpersoner anses i de flesta fall vara en icke-

professionell kund medan storföretag och offentliga sammanslutningar klassas som professionella 

investerare. I uppsatsen fokuserar jag på privata investerare, det vill säga icke professionella 

kunder. Det är viktigt att skilja på professionella investerare och privatpersoner då 

placeringsbeteendet skiljer sig dem emellan. Privatpersoner fattar i större utsträckning irrationella 

beslut baserade på känslomässiga faktorer än vad professionella investerare tycks göra. 

Privatpersoner uppfattar ofta placeringar som mer riskfyllda och kräver således en högre 

avkastning för att ta risken. Kundens kategori inverkar dessutom på investeringsskyddets 

omfattning. Icke-professionella kunder har det starkaste investerarskyddet. Informationsskyldighet 

och utredningsplikten för rådgivarna är dessutom mer omfattande beträffande icke professionella 

kunder.  7

1.3 Kapitalskyddade produkter 

Strukturerade produkter delas in i två olika kategorier; kapitalskyddade och icke kapitalskyddade 

produkter. Den kapitalskyddade produkten, kanske mer känd som aktieindexobligation har 

kommit att bli ett mycket populärt placeringsalternativ för såväl privata som professionella 

investerare. Tack var kombinationen av de två tillgångsslagen obligation och option har den en 

begränsad förlustrisk samtidigt som de ger möjlighet till avkastning.  En obligation är ett 8

räntebärande skuldebrev. Det innebär att du lånar ut pengar till en aktör, vanligtvis en bank eller 

ett likvärdigt finansiellt institut. I gengäld mot detta betalar banken dig en ränta. Obligationen har 

en bestämd löptid och på förfallodagen betalar banken ut ditt kapital plus ränta givet att banken 

fortfarande finns kvar. En mindre del av en aktieindexobligation består av optioner. En option ger 

innehavaren rätten men inte skyldigheten att ta del av tillväxten i en underliggande tillgång.  9

Aktieindexobligationen har en begränsad förlustrisk då utgivaren av obligationen åtar sig att 

   Helgesson et.al. 30 år med fonder, Fondbolagen, 2009 6

  Finansinspektionen. En ny reglering av värdepappersmarknaden, 20067

  Östlund A. Rådgivare varnar för bankernas favorit. Dagens Industri, 3 jan 20128

  Hansson S. Aktier, optioner, obligationer – En introduktion, 20059
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betala tillbaka det nominella beloppet exklusive eventuell överkurs och courtage på förfallodagen. 

Detta är beroende av att utgivaren av obligationen kan fullfölja sina åtaganden och inte går i 

konkurs. Skulle det inträffa kan hela värdet av det investerade beloppet gå förlorat. Ett känt 

exempel då detta scenario inträffade var vid kollapsen av den amerikanska investmentbanken 

Leman Brothers i september 2008. Utgivaren benämns även som emittent och är den bank eller 

institution som ställt ut produkten.  10

!  

                                          Figur 1: Aktieindexobligationens uppbyggnad  11

1.4 Aktieindexobligationen – så fungerar det  

När man konstruerar en indexobligation går den största delen av det investerade beloppet till 

obligationen och resterande belopp placeras i optionsdelen. Det är fördelaktigt om räntan är hög, 

då krävs inte lika stor del obligation för att den ska växa och täcka det nominella beloppet. Det 

kapital som blir över efter att obligationen inhandlats används till att köpa in nästa del i den 

strukturerade produkten, optionen. Ju fler optioner som kan köpas, desto bättre avkastning kan 

erbjudas och desto mer attraktiv blir produkten för den potentiella investeraren. Detta kallas för 

överkurs och möjliggör en större hävstångseffekt då kapitalet räcker till att investera i fler 

optioner. I gengäld ökar konsumentens risk då överkursen inte täcks av den nominella 

  Oxenstierna G. Placeringsrådgivning, 2009 10

  Skandia. Strukturerade produkter - trygghet och spänning på samma gång, 2009-10-1211
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garantin. För att hantera detta problem förlängs ofta löptiden på produkten. En löptid på fem år 12

samt reducerad överkurs har för närvarande blivit standard.  

En viktig komponent som styr vilken avkastning aktieindexobligation ger är deltagandegraden. 

Denna faktor anger hur stor del av avkastningen i den underliggande tillgången som placeraren får 

ta del av. Ju högre deltagandegraden är, desto högre blir avkastningen i de fall den underliggande 

tillgången utvecklas positivt. Räntenivån och löptiden är således två mycket viktiga faktorer för 

nivån på deltagandegraden, eftersom de påverkar hur mycket kapital som kan användas för att 

köpa in optioner.  13

1.5 Icke kapitalskyddade produkter - ett komplement till aktieindexobligationen.  

Det finns flera varianter av icke kapitalskyddade produkter.  
 De används ofta som ett komplement till den traditionella aktieindexobligationen för att öka 

risken i kundernas portföljer och således deras avkastningspotential. Den icke kapitalskyddade 

placeringen är att likna vid en ren optionslösning och saknar därmed obligations-  
elementet. De skiljer sig således från aktieindexobligationen främst genom att de saknar 

kapitalskyddet, även om det finns vissa varianter med olika ”fallskydd”.  14

Autocall, tillhör ett av de snabbast växande finansiella instrumenten idag för privatpersoner och 

företag. Den är konstruerad för att ge en i förväg fastställd avkastning som vanligtvis inte är 

beroende av stigande aktiekurser. En autocall är flexibelt i sin konstruktion vilket skapar stora 

möjligheter att anpassa risk- och avkastningsprofil efter investerarens marknadssyn. För den 

pessimistiska investeraren som tror på en nedåtgående eller stillastående börsutveckling finns 

autocalls som ger en årlig avkastning överstigande räntan på ett bankkonto givet att marknaden 

inte faller under en viss nivå det aktuella året. Nackdelen I detta fall är att investeraren inte kan ta 

del av en högra avkastning om marknaden istället skulle gå upp. För investeraren med positiva 

marknadsutsikter finns mängder av konstruktioner som ger en hör deltagandegrad när marknaden 

rör sig uppåt men innebär högre risker vid en negativ utveckling. Placeringshorisonten för en 

autocall är vanligtvis 1-5 år.  15

  Oxenstierna G. Placeringsrådgivning, 200912

  http://www.marknadsbrev.se/pdf/articles/investerarskolan_5.pdf13

  www.aviatum.se 14

  www.garantum.se/ så fungerar autocall15
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Sprinter, ger större exponering mot den underliggande tillgången och därmed föreligger en högre 

risk men också hög potentiell avkastning. Placeringsformen har stor flexibilitet och kan 

konstrueras med en mängd olika egenskaper. Det gör att en sprinter fungerar som ett alternativ 

eller komplement till direkta investeringar i aktier och fonder. En sprinter följer utvecklingen i 

underliggande tillgångar, exempel på ett sådant index kan vara ett Kinaindex eller ett råvaruindex. 

Som innehavare av en Sprinter har investeraren en i förhand satt deltagandegrad på detta index. 

Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången 

med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär som avgör om 

återbetalning av nominellt investerat belopp kommer att ske när löptiden är slut.  16

1.6 Nya produkter för en ny marknad  

Studier har pekat på att privatpersoner ofta är irrationella i sitt handlande och inte minst i sin 

relation till pengar. Behavioral finance beskriver hur psykologiska faktorer påverkar enskilda 

investerare och hur detta påverkar finansiella marknader. Ämnesområdet har fått ett stort 

erkännande de senaste årtiondena. Ett av de mest studerade och utbredda fenomenen inom 

behavioral finance är investerares för höga tilltro till den egna rationella förmågan och 

möjligheterna att kunna kontrollera sina emotionella drifter, såsom flockbeteende och 

förlustrevision.  17

Idag erbjuds det fler och mer avancerade finansiella produkter på den svenska marknaden än 

någonsin tidigare. Samtidigt är intresset relativt lågt när det kommer till sparande och placeringar. 

Åtta av tio svenskar har idag någon form av sparande men i en undersökning som Silentum 

nyligen gjort på uppdrag av SPP Liv var det endast två av tio som ansåg sig ha tillräckligt med 

kunskap för att fatta medvetna beslut om sitt sparande.  Dålig kunskap och tidsbrist är egenskaper 18

som kännetecknar de flesta privatpersoners engagemang i sitt sparande. Dessa omständigheter har 

gjort att användandet av investeringstjänster av olika slag sett en kraftig ökning de senaste åren i 

takt med det har också lönsamheten för finansiella rådgivare ökat markant.  19

Utvecklingen av finansiella produkter har varit häpnadsväckande. Enligt siffror från Euroclear är 

  www.garantum.se/ så fungerar sprinter16

   Gyllenram C-G. Aktiemarknadens psykologi eller vad styr upp- och nedgångar på börsen, 1998 17

  http://www.dn.se/ekonomi/fa-kanner-sig-kunniga-om-sparande/18

  Svensson A-P. Råd till rådgivare, 200419
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den utestående emitterade volymen av strukturerade produkter cirka 160 miljarder kronor.  20

Utbudet av produkter är större än någonsin och handeln på Stockholmsbörsen omsätter idag ca 15 

miljarder om dagen. Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt att sprida information på 

ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Den snabba utbyggnaden av internet har inneburit en 

revolution för den finansiella tjänstesektorn, där produkter nu kan erbjudas till en större grupp 

människor. I takt med att produktutbudet på finansmarknaden har blivit allt mångsidigare har även 

produkterna blivit mer komplexa vilket ökat konsumenternas informationsunderläge. Den växande 

mängden av finansiell information ställer allt större krav på individens förmåga att sålla och 

bearbeta information för att på så vis kunna fatta välinformerade beslut.   21

1.6 Problemdiskussion  

Under 80 och 90-talet förknippades den svenska aktiemarknaden med stigande börskurser och 

därigenom positiv utveckling för dess aktörer. Sedan 2000-talet har börsen istället varit med om 

perioder av kraftiga svängningar och kännetecknats av stor oro. Att handla på börsen innebär idag 

mer än att göra fundamentala och faktamässiga värderingar beträffande framtida kursrörelser. 

Aktiehandeln har blivit allt mer komplext och ett bolags resultat avspeglas inte alltid i värderingen 

på börsen. Detta har med tiden skapat en allt större frustration hos den private investeraren.   22

Det senaste årtiondets turbulens på många av världens börser har ökat riskmedvetenheten hos 

investerarna och lagt grunden till att kapitalskyddade placeringar spridit sig som sparform i 

Sverige. Kapitalskyddade placeringar omnämns även som aktieindexobligationen och är ett 

tämligen nytt placeringsalternativ vilket gör att relativt få studier är gjorda kring produkten som 

sparform.  Med tanke på produktens tilltagande popularitet vore det intressant att analysera vilka 23

egenskaper sparformen besitter som tilltalar investerare. 

Till skillnad från aktier och fonder som kräver hög aktivitet och intresse från investeraren är 

aktieindexobligationen en produkt som inte kräver något omfattande engagemang. 

Obligationsräntan är bestämt i förhand och optionens avkastning avgörs av hur den underliggande 

tillgången utvecklas. Det gör att förutsättningarna till viss del är låsta och därmed inte möjliga att 

påverka under produktens löptid.  

  Riksbanken. Den svenska finansmarknaden 201120

  Riksbanken. Den svenska finansmarknaden, 201321

  De Ridder A. Effektiv kapitalförvaltning, 200222

   Andersson L. Värdepapper - en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 200223

 11



Investerares påverkas också i hög grad av andra investerare. Flockbeteende har visat sig vara en 

av de vanligaste kopplingarna mellan marknad och psykologi.  Lågt intresse och bristande 24

kunskap för finansiell ekonomi karakteriserar en majoritet av svenskarna och har resulterat i en 

ökad efterfråga på finansiella rådgivare. På samma sätt förändras sparares behov och 

förutsättningar under livets gång vilket i sin tur bör påverka våra val av investeringar. Var 

individen befinner sig i livscykeln blir således en viktig aspekt att beakta.  25

Detta leder mig fram till följande frågeställningar; Vilka är de vanligaste psykologiska och sociala 

faktorerna som påverkar privatpersoners köpbeteende? Hur väl matchar aktieindexobligationen 

denna efterfråga?  

Till följ av att utbudet och användandet av aktieindexobligationer accelererat de senaste åren bör 

ett svar på dessa frågor vara intressanta för såväl privata som professionella investerare. En modell 

som visar på sambandet mellan psykologiska och sociala faktorers inverkan på beslutsprocessen 

hos privatpersoner torde också vara till hjälp för finansinspektionen. Då finansinspektionen har 

som uppgift att reglera rådgivares möjligheter att påverka sina klienters investeringsbeslut.  

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka psykologiska och sociala faktorer som påverkar 

privatpersoners investeringsbeslut. Därefter sammanställa dessa faktorer i en köpmodell för att 

slutligen se hur väl dessa matchas mot aktieindexobligationens egenskaper. 

Frågor jag kommer att bearbeta för att besvara mitt syfte är: 

■Vilka blir konsekvenserna när möjligheten till avyttring av våra placeringar är mycket små 

eller medför stora kostnader? Skapar detta bättre förutsättningar för en långsiktig 

sparhorisont?  

■Vad skapar placeringar med låsta förutsättningar för möjligheter till emotionella handlingar? 

■Har medias inflytande begränsats till följd av utvecklingen av nya produkter på 

finansmarknaden?  

■Betyder det att vårt flockbeteende, rädsla för förluster, kortsiktiga spar horisonter och andra 

  Andersson L. Värdepapper- en genomgång av värdepapper och skattereglerna, 200124

   Svensson A-P. Råd till rådgivare, 200425
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mänskliga beteenden får hållas tillbaka när vi väljer dessa former av placeringar?  

■Är aktieindexobligationer bättre anpassade för att kontrollera våra emotionella impulser än 

aktier och fonder?   

Ovanstående frågor kring hur psykologiska och sociala faktorer påverkar privatpersoners 

investeringsbeteende är många och komplexa. I denna uppsats ska frågeställningarna behandlas var 

för sig för att resultera i en modell av vad som styr privatpersoners köpbeteende.  

 13



2. Metod 

I detta kapitel beskriver jag de metodmässiga vägval som använts för att ge svar på uppsatsens 

syfte. Jag redogör för hur jag gått till väga vid datainsamlingen och vilken typ av data som använts. 

Jag motiverar mitt val av undersökningsmetod samt den legitimitet och kritik som kan riktas mot 

metoderna. Syftet med detta kapitel är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma 

resultatet och analysernas trovärdighet. 

Uppsatsen är såväl teoretiskt som empiriskt genomförd. Utifrån insamlad data har jag byggt en 

modell som jag därefter empiriskt testat på en specifik sparprodukt, nämligen 

aktieindexobligationen. För att lyckas med det har stor vikt lagts vid insamlandet och 

bearbetningen av litteratur och artiklar.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ undersökning  

En undersökning kan genomföras på en rad olika sätt. Resultat är beroende av vilken referensram 

författaren har haft samt om uppsatsen genomförts med en kvalitativ eller kvantitativ metod. 

Förenklat sett kan indelningen mellan den kvantitativa och kvalitativa metoden sägas bero på hur 

informationen som samlats in genererats, bearbetats och analyserats.  26

De kvantitativa undersökningarna använder statistiska och matematiska metoder för att bearbeta 

och analysera den fakta som ska studeras. Undersökningarna innebär i regel att verbala metoder 

används för att utvärdera den fakta som samlats in.  Det finns två metoder som kan användas vid 27

genomförandet av en undersökning, deskriptiv och normativ. Den deskriptiva metoden beskriver 

genom analyser hur något faktiskt är, medan den normativa metoden, efter undersökningar, 

beskriver hur något bör vara. Kvalitativt inriktade forskare undersöker ofta avgränsade och 

specifika miljöer, där målet är att skapa en helhetsbeskrivning. Fokus flyttas från att ligga på 

mängden data, till att ligga på kvalitén på den information som samlas in. Slutprodukten av en 

kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat varvas med egna kommentarer och tolkningar. 

Då syftet med min uppsats var att konstruera en modell och diskutera modellens generalitet ansåg 

jag att en kvalitativ metod var bäst lämpad.  Jag har gjort en kvalitativ jämförelseanalys för att 28

  Jacobsen D.I. Hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 2002 26

  Patel et.al. Forskningsmetodikens grunder, 201127

  Repstad P. Närhet och distatns – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 199928
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undersöka hur väl psykologiska och sociala faktorer påverkar oss i vårt val av sparprodukt. Därefter 

har jag granskat hur väl aktieindexobligantionens egenskaper stämmer överens med vår efterfråga. 

För att säkerställa modellens validitet bör en kvantitativ undersökning genomföras. Förslag på hur 

en sådan undersökning kan se ut ger jag i min slutsats. 

2.2 Sekundärkällor och primärkällor 

Information som finns dokumenterad om ett visst ämne, men som inte enbart är insamlat eller 

sammanställt för den egna studien kallas för sekundärdata. Ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar som forskaren själv samlar in för det aktuella undersökningsområdet 

benämns med primärkällor.  Till grund för min uppsats ligger finansiella teorier och modeller, 29

dessa har jag utgått ifrån när jag sedan byggt en egen köpmodell.  Jag har även valt att lyfta fram 

mina egna lärdomar och erfarenheter främst i analys och slutsats. Det gör att uppsatsen bygger på 

såväl sekundärkällor som primärkällor.  

Jag har utgått från centrala begrepp inom ämnet finansiell psykologi när jag byggde upp min 

teoretiska referensram. För att hitta litteraturen har jag använt mig av Lunds universitets 

sökverktyg samt i det nationella sökverktyget Google Scholar. Där har jag funnit artiklar som 

behandlar forskning inom det angränsande ämnesområdet. Genom källor från tidigare studier och 

forskningar, mina egna erfarenheter inom finansbranschen samt kontakt med personer som är 

dagligt engagerade inom branschen har jag lyckats finna relevant litteratur för området. De sökord 

som användes för att finna information om ämnesområdet var bland annat: Finansiell psykologi, 

marknadspsykologi, köpbeteende, finansiella produkter, sociala faktorer och behavioral finance. 

Jag sökte på kombinationer av dessa ord samt på deras engelska motsvarighet. Under 

datainsamlingen har tankar och reflektioner dykt upp som rör problemområdet. Dessa tankar och 

frågeställningar har jag försökt besvara i den slutliga analysen och slutsatsen.  

Det finns en mängd faktorer som påverkar privatpersoners investeringsbeslut. Jag har utgått från 

de främsta psyko-sociala faktorerna jag funnit i mina källor. Uppsatsen är baserad på den svenska 

aktiemarknaden och är inriktad på att granska hur dessa psykologiska och sociala faktorer 

påverkar privatpersoners finansiella beslut.   

2.3 Deduktion och induktion 

Det finns två central begrepp som kan användas vid teoriuppbyggande, deduktiv och induktiv 

  Patel et.al. Forskningsmetodikens grunder, 201129
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teori. Den deduktiva teorin representerar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan 

teori och praktik förhåller sig.  Håller forskaren ett deduktivt resonemang studeras först teorier 30

kring ett område som sedan empiriskt undersöks för att fastställa, förkasta eller utveckla befintliga 

teorier.  Jag har byggt upp min modell utifrån teorier inom ramen av finansiell psykologi.  31

En induktiv studie börjar ofta med att det inte finns någon teori kring ämnet. Forskaren skapar 

således en teori genom att studera ett område empiriskt och därefter drar generella slutsatser 

utifrån de resultat som denne funnit. Den induktiva undersökningen är i regel baserade på flertalet 

observationer. Resultatets säkerhet grundar sig i antalet gjorda observationer, dessa får således inte 

vara för få om studien ska anses pålitlig. Dock är det viktigt att ta i beaktning att resultatet av en 

induktion aldrig kan fastställas med hundraprocentig säkerhet.  32

I denna studie hade jag ett deduktivt synsätt då jag utgick från teorier som var kopplade till mitt 

forskningsområde. Innan jag började mitt arbete försökte jag skapa mig en förståelse för området 

och vad andra forskare anser har betydelse. Som finansiell rådgivare fick jag ofta uppleva hur, 

främst privatpersoner, styrdes av såväl sina psykologiska synsätt som social bakgrund i sin vilja att 

fatta ekonomiska beslut. Jag har saknat modeller som tydlig beskriver sambandet mellan psyko-

sociala faktorer och finansiella produkter. Min förhoppning är att den modell jag framställer i 

analysen på ett tydligare sätt ska belysa relationen mellan dessa. 

2.4 Validitet och reliabilitet  

Centralt när man bygger en modell är att den ska vara pålitlig och trovärdig. Det ska kunna gå att 

lita på att det som står är sant och att undersökningen har genomförts på ett riktigt sätt. Validiteten 

och reliabilitet hänger ihop och skapar tillsammans en utrednings pålitlighet. Validitet definieras 

ofta som relevansen av insamlad data för det givna problemet. Validitet innebär att man faktiskt 

mäter det man vill ska mätas och att det som mäts kan överföras på andra. Reliabilitet tillämpas 

istället för att beskriva hur mät-säkert instrumentet är. Reliabilitet handlar om att resultatet av 

forskningen skulle bli detsamma ifall undersökningen genomförs på nytt.  Det finns dock vissa 33

skillnader mellan hur begreppen reliabilitet och validitet används inom undersökningar med 

  Patel R, Davidson.B. Forskningsmetodikens grunder, 201130

  Hyde K,F. Recognizing deductive processes in qualitative research. Qualitative market research: An 31

international           journal, 2000

  Saunders et.al. Research Methods for Business Students, 200732

  Patel et.al. Forskningsmetodikens grunder, 201133
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kvantitativ respektive kvalitativ ansats. En studie med kvantitativ ansats hänger begreppen 

reliabilitet och validitet främst ihop med själva datainsamlingen. I den kvalitativ studien arbetar 

man fortlöpande med kvalitetsbegreppen under hela processen. Reliabilitet och validitet berör 

således både datainsamlingen och analysen av insamlad data i en studie med denna ansats.  34

Jag anser att min modell är relevant och betydelsefullt ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag 

kan själv inte värdera validiteten i min uppsats men syftar till att stärka den med hjälp av en 

genomgående transparens. Läsaren ska kunna förstå hur alla delar av undersökningen gått till, 

vilka överväganden som gjorts och varför, samt vilka, utgångspunkter jag haft. Min förhoppning 

är att validitetens därigenom ska stärkas. Validitet skulle ytterligare förstärkas genom en 

kvantitativ analys. Förslag på kvantitativa analyser återkommer jag till i min slutsats.  

2.5 Källkritik 

Uppsatsen bygger till stor del på sekundärdata. Jag har granskat befintligt material som jag 

därefter sammanställt och utvecklat min modell ur. Nackdelen med sekundärdata är att det finns 

risk för feltolkningar då materialet samlats in av någon annan i ett annat syfte. Jag har därför fått 

varit noga med att sålla bort tveksamma källor och i första hand använt mig av litterära källor som 

anses som tillförlitliga. Källor i form av tryckt litteratur är relativt få beträffande 

aktieindexobligationer och liknande finansiella instrument. Detta har lett till att vetenskapliga 

artiklar har fått stort utrymme i uppsatsen. Majoriteten av dessa artiklar publiceras enbart på 

internet och vidare ansåg jag att en stor del av de tryckta källorna var något inaktuella. 

Analysen är delvis baserad på egna erfarenheter från rådgivning med strukturerade produkter 

under drygt tre år samt instuderat litterärt material. Jag anser att det finns såväl positiva som 

negativa aspekter med detta. Jag har jobbat med placeringsrådgivning till privatpersoner och 

företag, på så sätt har jag också fått stor kunskap i på vilka grunder människor fattar sina 

ekonomiska beslut. Jag kan se tydliga samband mellan psykologiska och sociala förhållanden och 

beslutsfattande. Det skulle kunna ses som en brist då mina egna värderingar och erfarenheter kan 

avspeglas i uppsatsen. En risk är att produkternas risker förminskas till följd av min bakgrund som 

säljare av dem. Likaså har jag fått varit försiktig med att dra förhastade slutsatser utifrån egna 

erfarenheter.  

  Eklund G, Forskningsmetodik - Fördjupade studier, 201434
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3. Teori  

Teorikapitlet inleds med att beskriva bakgrunden och uppkomsten av begreppet behavioral 

finance. Vidare redogörs för de sociala och psykologiska faktorer som ligger till grund för 

privatpersoners investeringsbeslut. Syftet med detta kapitel är att beskriva utgångspunkterna för 

den modell jag senare ska presentera i analyskapitlet.  

3.1 Modern portföljvalsteori 

En teori som ofta beskrivs som grunden för finansiell teori är den moderna portföljvalsteorin 

utformad av Harry Markowitz under senare delen av 1900-talet. Utgångspunkten i Markowitz 

teori är att den rationella investeraren sätter samman den optimala portföljen, genom att maximera 

avkastningen givet en vald risknivå. Traditionell finansiell teori förespråkar en bred diversifiering 

av aktieportföljen för att minimera risken. Dessutom bör man iaktta försiktighet och endast handla 

när det krävs för att justera risken i portföljen. Modern portföljteori utgår ifrån att investeraren är 

rationell och den optimala portföljen sätts samman med hänsyn tagen till värdepapperens risk, 

deras samvariation samt förväntade avkastning.  

Genom att sätta samman olika värdepapper till en effektiv portfölj blir den totala risken i 

portföljen mindre än den genomsnittliga i varje aktie. De effektiva portföljerna bildar tillsammans 

den så kallade effektiva fronten. Utifrån den effektiva fronten kan såväl den private spararen som 

den professionella investeraren optimera sin aktieportfölj för att minimera risk och maximera 

avkastning. Den effektiva fronten, den konvexa kurvan i Figur 2, representerar möjliga portföljer. 

De placerare som är ovilliga att ta risk placerar sig till vänster om market portfolio. Den lägre 

risknivån leder således till en lägre förväntad avkastning. Den mer riskbenägna investeraren väljer 

att placera sig till höger om market portfolio och ökar därmed både risk och förväntad 

avkastning.  35

  Lindgren R. Emittera obligationer, Ekonomisk debatt 5/9235
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 Figur 2: Den effektiva fronten  36

De flesta studier pekar dock på att privata sparare agerar på motsatt sätt och diversifierar sina 

portföljer för dåligt, handlar allt för omfattande och är dåliga på att välja tidpunkt för sina 

placering.  Dessa företeelser har utifrån rationella antaganden varit svårförklarliga och istället har 37

man förklarat fenomenen med hjälp av behavioral finance. 

3.2 Behavioral finance  

Finansiella bubblor har varit ett stående inslag i mänsklighetens moderna historia och utveckling 

på börserna har varit svårförklarad för de flesta bedömare.  Analytiker och experter har alltid 38

försökt tyda vad kraftiga kursrörelser bottnar i och frågan huruvida marknaden är effektiv eller 

inte är en av de mest diskuterade frågorna inom finansiella vetenskapliga institutioner.  39

Enligt den effektiva marknadshypotesen är marknaden och dess aktörer rationella. Således ska 

kursrörelserna på aktiemarknaden avspegla företagens värde på ett korrekt sätt och endast avvika 

från detta när ny och oväntad information presenteras. Enligt den hypotesen är människan fullt 

kapabel att bearbeta och värdera inkommen information på ett korrekt sätt. All fluktuation på den 

finansiella marknaden sker enligt teorin på grund av nytillkommen information. Således finns det 

inget slumpmässigt i tillgångarnas värdeförändring.  

  Krotscheck M. Modern investment Theory, 200836

  Andresson A. Privata Affärer, 200737

  Hägg C. Värdering av aktier. 198938

  Shleifer A. Inefficient markets – An introduction to Behavioral Finance, 200039
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När ingen kan förklara vad som händer på börsen har känslorna hos investerarna tagit över. 

Mycket kan förklaras logiskt, med hjälp av så kallade fundamentala faktorer. Sämre 

marknadsförutsättningar, vikande konjunktur och kris i tillväxtmarknader för att nämna några. 

Dessa omständigheter kan dock inte förklara alla kraftiga svängningar som sker på börsen. Studier 

visar att börsen tidvis svänger på ett sätt som inte låter sig förklaras av enbart traditionell 

ekonomisk analys.  Detta har lett till att den beteendevetenskapliga ekonomin vinner alltmer 40

terräng och psykologi ses allt oftare som en viktig förklaring till marknadens beteende. Behavioral 

finance benämns ofta som de framsteg som skett mellan ekonomi, finansiell ekonomi och 

psykologi under de senaste åren. Behavioral finance har sitt ursprung från socialvetenskapen och 

försöker med hjälp av psykologi ge sin syn på marknadens ineffektivitet.  41

3.3 Prospect Theory  

Nobelpristagaren Daniel Kahneman och hans partner Amos Tversky har i sin teori Prospect theory 

upptäckt att människor avviker från teorin om förväntad nytta och agerar inte rationellt. De har 

utvecklat en deskriptiv modell för beslutsfattande under risk. Beslutssituationen kan ses som en S-

formad värdefunktion, där kurvan är brantare för förluster än för vinster vilket innebär att 

individen är mer villig till risktagande vid förluster och mindre riskvillig vid vinster. Smärtan av 

en förlust på 100 kr är således högre än nyttan individen upplever vid en vinst på motsvarande 

belopp.  42

  Bernhardsson J, Tradingguiden, 200140

  Shiller R. From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance, 200341

  Kahneman, D., & Tversky, A. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 197442
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Figur 3: Prospect Theory  43

Psykologiska och sociala faktorer ligger istället till grund för vårt agerande. Nedan följer de 

vanligast förekommande. 

3.4 Förlustrevision 

Många människor har svårt att erkänna en förlust. Detsamma gäller vid investeringar på börsen. 

Känslan av glädje och tillfredställelse en lyckad affär kan ge upphov till väger inte lika tungt som 

den ångest och oro en dålig investering framkallar. Panik är en starkare känsla än eufori vilket 

leder till att säljare lättare agerar emotionellt än köpare och får till följd att börsnedgångar oftast är 

mer dramatiska än börsuppgångar.   44

Forskning visar på att i valet mellan att sälja en vinstaktie eller en förlustaktie är sannolikheten 

större att investeraren väljer att sälja vinstaktien. Genom att behålla en förlustaktie erkänner vi inte 

att vi gjort en dålig investering. Förlustrevisionen är starkt kopplat till vårt flockbeteende vilket 

innebär att om vi gjort som alla andra och köpt populära aktier och sålt förlustaktier känns det 

lättare om det går dåligt.  45

  Kahneman et.al. Prospect Theory: An analysis of decision under risk, 197943

  Gyllenram C-G, Aktiemarknadens psykologi eller vad styr upp- och nedgångar på börsen. 199844

  Shefrin H. (2002). Beyond Greed and Fear – Understanding Behavioral Finance and the Psychology of 45

Investing
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3.5 Flockbeteende 

Sedan urminnes tider har vi människor levt i grupper av andra människor och detsamma gäller 

även i dagens samhälle. Vår hjärna är konstruerad så att den fokuserar på det som för tillfället är 

individuellt och socialt betydelsefullt.  Det gemensamma sociala medvetandet gör att situationer 46

upplevs tillsammans och därför framkallar kollektiva beteenden. Då en större grupp människor 

agerar likartat uppstår en press på de avvikande att anpassa sitt beteende till majoriteten. Flockens 

beteende påverkar den enskilda individen och det är således flockens agerande som investerare 

bör försöka förutse för att ana var marknaden är på väg.   

Finansmarknaden är en bra grogrund för flockbeteende eftersom alla investerare på den finansiella 

marknaden har ett gemensamt mål, de vill göra bra affärer och tjäna pengar.  Inom finansområdet 47

benämns fenomenet herd behavior och innebär att investerare tenderar att göra som andra 

investerare. Osäkra investerare påverkas oftast av två faktorer; dels tron att andra investerare är 

mer erfarna eller skickligare vilket leder till man försöker efterlikna dennes investeringar. Den 

andra är att en dålig investering delvis kan ursäktas om andra har gjort samma misstag. Skammen 

blir inte heller lika stor om vi har någon att skylla på. Det är en av förklaringarna till att många 

privatpersoner anlitar professionella investerare eller finansiella rådgivare som får agera 

syndabock om det går dåligt.  48

3.6 Media               

En tidig iakttagelse som gav tyngd åt behavioral finance, var att forskare upptäckte att media hade 

ett stort inflytande över hur människor handlade. Privata som professionella aktörer inom 

finansvärlden, tog ny information för allvarligt. Det visade sig att investerare tycktes överreagera i 

vissa situationer och underreagera i andra.   49

En av de viktigaste faktorerna bakom privatpersoner och professionella investerares 

finansrelaterade agerande är nyhetsmedia. Nyhetsmedia tolkar och sprider selektiv, känslopräglad 

och säljande information som gradvis inverkar på den private spararens investeringsbeslut.  50

  Gyllenram C-G, Aktiemarknadens psykologi eller vad styr upp- och nedgångar på börsen. 199846

  Plummer T. Forcasting financial markets. 199847

  Bikhchandani et.al. Herd Behaviour in Financial Markets, 200048

  Shleifer A. Inefficient markets – An introduction to Behavioral Finance, 200049

  Shiller R.J. Irrational Exuberance, Princeton University Press, United Kingdom, 200050

 22



Socialt inflytande i form av tidningar, tv och sociala medier kan leda till imitation av beteende och 

har visat sig ha störst påverkan då människor känner osäkerhet, har bristande självförtroende samt 

saknar egna erfarenheter att utgå ifrån.  Aktiemarknaden är en arena där människor interagerar 51

och påverkar varandra. Privatpersoners referensgrupp består av alla de grupper som har direkt 

eller indirekt inflytande på dennes beteenden och som interagerar ofta och oformellt.   52

Media sprider primärt information och stimulerar vårt medvetande men dess effekt på vårt 

faktiska beteende är indirekt. Problemet ligger ofta i att människor förlitar sig på expertomdömen 

och antar att ytliga prognoser verifierats av experter. De spekulativa bubblorna som uppstår är 

således ett resultat av en kollektiv misstag.  53

Ett exempel är programmet Pros vs Darts som publicerats av Wall Street Journal. Tävlingen gick 

ut på att fyra aktieanalytiker valde ut och marknadsförde sin favoritaktie. Därefter fick fyra 

personer på tidningens redaktion kastat pil på en aktietablå och på så vis gjorde de sitt val.  Vann 

gjorde den aktie som presterat bäst i värde under en sexmånadersperiod. Analytikernas aktieval 

presterade inte bara bättre utan slog också index med 5% per år. Detta resultat visar dels att 

privatsparare påverkas av de rekommendationer som ges i nyhetsmedia över tid men också det 

faktum att marknaden inte är rationell.   54

3.7 Sociala faktorer  

Paul Slovic, har länge forskat kring människors relation till risk och vad det finns för faktorer som 

förstärker den. Han beskriver risk som ett begrepp människor uppfunnit för att bemästra faror och 

osäkerheter i livet. Enligt Slovic är det den uppfattade eller den subjektiva risken i en händelse, 

snarare än den verkliga risken som individen reagerar på när han eller hon fattar ett beslut. Slovic 

menar att grunden för vår relation till risk är hälsa och säkerhet. Vår riskbenägenhet är influerad 

av sociala och kulturella faktorer som tillit, rättvisa och demokratiska värderingar. Vårt ursprung 

och uppväxt har således en betydande roll för hur vi hanterar risk.   55

Studier visare att skillnader i ålder, kön och utbildning påverkar privatpersoners ekonomiska 

  Wärneryd K-E. Stock- market psychology, how people value and trade stocks, 200151

  Kotler P. Marketing management, 200252

  Shiller R. Irrational Exuberance, 200953

  Shefrin H. Beyond Greed and Fear – Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing, 200254

  Slovic P. Perception of Risk, 198755
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beslutsfattande. En studie genomförd av finansinspektionen 2010 visade att många vuxna 

svenskar har dåliga räknefärdigheter och klart bristande kunskaper om grundläggande finansiella 

begrepp. Individer med bristande finansiell förmåga sparar mindre, planerar mindre inför 

ålderdomen, betalar högre avgifter för finansiella transaktioner och får oftare svårigheter med att 

hantera sina bolån. Undersökningen indikerar dessutom att det finns stora skillnader mellan olika 

grupper i befolkningen. Studier visar att såväl räknefärdigheter som grundläggande ekonomiska 

kunskaper är lägre bland äldre, individer med låg utbildning eller låga inkomster samt bland 

kvinnor och utrikes födda. Denna grupp människor har svårt att bedöma risker med olika 

sparanden och känner oftast inte till skillnaden mellan real och nominell ränta.  

Kunskapen och den finansiella förmågan är högre bland individer som har ett långsiktigt sparande, 

använder bank på internet, deltar på aktiemarknaden eller äger en bostad. Nivåerna på 

räknefärdigheter och finansiell förmåga är även högre bland individer som anger att de är mer 

villiga att ta risker.  Aktieinnehavet har visat sig öka i relation med utbildningsnivå, inkomst och 56

förmögenhet. Individer med lägre utbildning är mindre angelägna att investera i aktier och i större 

utsträckning beroende av ekonomisk rådgivning. De undviker att delta på riskfyllda marknader 

och föredrar i större utsträckning att betala avgifter för att delegera sitt beslutsfattande till 

finansiella rådgivare.  57

Brist på förtroende har visat sig minska deltagandet på aktiemarknaden. Individens förtroende för 

sin bank eller finansiella rådgivare påverkar placeringsbeteendet och hur riskfyllda investeringar 

blir. Förtroende är också starkt kopplat till utbildning och uppväxt. En högutbildad privatperson 

med stor kunskap om aktiemarknaden påverkas inte i samma utsträckning av förtroende vid 

investeringsbeslut. Värdet av tillit är såldes högre för en person med lägre utbildningsnivå.  58

3.8 Livscykelproblematiken  

En privat investerare har olika behov vid olika tidpunkter i livet. Reilly och Brown har delat in en 

investerares livscykel i fyra faser där varje del speglar dennes behov samt riskbenägenhet. Enligt 

Reilly och Brown finns generella drag som kännetecknas av i vilken fas i livet individen befinner 

sig i. Efter att de mest grundläggande likvida behoven är tillgodosedda för en person i form av 

  Almenberg et al. Räknefärdighet och finansiell förmåga, 201056

  Campbell J. Household finance, 200657

  Guiso et.al. Trusing the Stock market, 200858
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bland annat en ekonomisk buffert utformar vi normalt sett en strategi för investeringar. 

Sparandeformer samt investeringar skiljer sig åt mellan olika personer. De faktorer som påverkar 

individens utformning av investeringen är främst målet med investeringen, förmögenhetens 

storlek och riskbenägenheten.  59

Ackumuleringsfasen är den första fasen och kan anses äga rum från början till mitten på en 

individs yrkeskarriär. I början på karriären är individens tillgångar relativt ringa. Målet med 

investeringen kan dels vara kortsiktiga med syftet att kunna köpa en bostad inom en snar framtid, 

men även långsiktigt som sparande till pensionen. I denna fas antar individen att 

intjäningsförmågan kommer att vara god under en längre period. Den långa tidshorisonten 

påverkar riskbenägenheten vilket tillåter en högre risk under denna fas.  

Konsolideringsfasen infaller när individen befinner sig efter mittpunkten i yrkeslivet. Tidigare 

skulder har till stor del amorterats av vilket innebär att intäkterna överstiger utgifterna och 

individen får ett större överskott att spara. Med en tidshorisont på 20 till 30 år på sitt sparande kan 

fortfarande en tämligen hög risk accepteras, riskbenägenheten har dock minskat i förhållandet till 

första fasen. Målet med investeringarna är att uppnå en god pension som täcker det likvida 

behovet när inkomsterna minskar. 

Utgifts- och Gåvofasen inträffar när individen slutar att vara aktiv i yrkeslivet. Under pensionen 

består vanligtvis inkomsterna av den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt privat 

avsatta pensioner. Riskbenägenheten har reducerats, då tidshorisonten på sparandet fortfarande 

kan vara flera decennier blir det viktigt att skydda sina tillgångar mot inflation. Eventuellt 

överskott av tillgångar utöver buffert användas ofta för att bidra ekonomisk till närstående och 

annat.  

Tidshorisonten för placeringen påverkar investerarens riskpreferenser och på så vis också deras 

investeringsbeslut. En privatperson är mer villig att ta risker om det finansiella målet är längre 

bort. Beroende av var i livscykeln en investerare befinner sig kommer detta att avgöra om denne 

tar säkra eller riskabla investeringsbeslut. Investeringar rör sig från säkra till mer riskfyllda när 

inkomsterna ökar. För att återgå till säkra placeringar igen när pensionen börjar närma sig.  60

  Reilly et.al. Investment analysis and portfolio management, 200659

 Reilly et.al. Investment analysis and portfolio management, 200660
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3.9 Rådgivarens inverkan på privatpersoners investeringsbeslut  

Utlåningen till hushållen har expanderat de senaste decennierna, där bostadslån har spelat en 

framträdande roll. Allt fler människor är därför i direkt behov av finansiella tjänster som ofta 

omfattar både lån och sparande.  Finansiella rådgivare fyller en viktig funktion som vägledare 61

och kunskapskälla till konsumenterna. Då produkterna ofta är komplexa och svåra att förstå har 

konsumentens behov av kunskap och råd ökat kraftigt.  

I en allt mer konkurrensutsatt finansbransch är produktbolagen, såsom banker och 

försäkringsbolag beroende av att kunderna köper deras produkter. Det underlättar därför om de 

fristående finansiella rådgivare, som oftast är närmast kunden, rekommendera just deras 

produkter. Detta görs lättast genom att erbjuda högre ersättningar till rådgivarna än vad 

konkurrenterna gör. Rådgivarens roll om både försäljare och vägledare av finansiella produkter 

medför att intressekonflikter mellan rådgivare och klienter lätt uppstår. Vilket i sin tur skulle 

kunna leda till att investerarna erhåller mindre lämpliga produkter än vad de annars skulle erhållit 

och därigenom får ökad risk och sämre avkastning. Enligt Fredric Korling, doktor i juridik vid 

Stockholms universitet, övervärderar konsumenten vanligtvis sin förmåga att begripa hur 

informationen om intressekonflikter kan påverka kvalitén på rekommendationerna.  62

 Andersson et.al. Finansmarknadskommitens rapport nr 10, 201261

  Korling F, Finansrådgivning, 201062
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4. Analys  

Analysen bygger på teorin som presenterats i uppsatsen. I första delen byggs en generell 

köpmodell för finansiella sparprodukter upp. Modellen utgår från de psykologiska och sociala 

faktorer som starkast påverkar privatpersoners i sina val av sparprodukter. Därefter testas 

aktieindexobligationen, för att se hur väl denna produkts egenskaper matchar privatpersoners 

köpbeteende.  

Inför denna analys har jag redogjort för de psykologiska och sociala faktorer som är 

grundläggande för privatpersoners investeringsbeslut. Jag har delat upp min analys i två delar. Där 

jag i del 1 har byggt en modell av de faktorer som utifrån teorin har störst inverkan i 

beslutsprocessen. Utifrån min modell kommer jag därefter att redogöra för varför 

aktieindexobligationen blivit ett så populärt placeringsalternativ. Vilka egenskaper hos 

aktieindexobligationen matchar de psykologiska och sociala faktorer som styr privatpersoners 

köpbeteende? När är aktieindexobligationen en mindre lämplig investering? Dessa är några av de 

viktigaste frågorna som kommer att besvaras. Därutöver kommer jag att besvara de 

frågeställningar jag lyfte fram i det inledande kapitlet som ledde fram till mitt uppsatsens syfte.  

4.1 Analysdel 1 Köpmodellen – psykologiska och social faktorer  

Ekonomiska kriser har medfört att aktiemarknaden liknat en berg- och dalbana ur 

avkastningssynpunkt. Detta har lett till att privatpersoner som äger aktier har minskat kraftigt de 

senaste åren. Modern portföljvalsteori utgår ifrån att en investerare är rationell och därmed 

efterfrågar högsta förväntade avkastning i förhållande till dess risk. Denna teori har dock blivit 

ifrågasatt i takt med att marknaden utvecklas. Det är inte ovanligt att psykologiska och sociala 

faktorer ligger bakom privatpersoners agerande på aktiemarknaden. Marknadens ineffektivitet 

beskrivits med hjälp av marknadspsykologi, behavioral finance. Enligt teorin är de starkast 

styrande faktorerna, förlustrevision, flockbeteende samt var i livscykeln investeraren befinner sig 

för att nämna några.  

Förlustrevision  

Det har visat sig att förhållandet mellan uppmätt risk och önskad risknivå inte motsvarar det som 

den generella privata spararen efterfrågar. De flesta tar större risk än vad de är villiga att utsätta sig 

för. Enligt Kahneman upplever privatpersoner smärtan av en förlust som värre än euforin vid en 

vinst. Förlustrevisonen är således en starkt bidragande orsak till att vi idag väljer kapitalskyddade 
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placeringar med begränsad förlustrisk framför andra mer riskfyllda sparformer som exempelvis 

aktier och fonder.  63

■ Betyder detta att vårt flockbeteende, rädsla för förluster, kortsiktiga spar horisonter och andra 

mänskliga beteenden får hållas tillbaka när vi väljer dessa former av placeringar?  

Flockbeteende      

Flockbeteende på den finansiella marknaden uppstår främst i emotionellt laddade situationer. Det 

gör finansmarknaden till en bra arena då ens ekonomi är känslomässigt laddat för de flesta 

privatpersoner. Vi agerar på liknande signaler och det är viktigt för oss att inte göra större förluster 

än människorna i vår närhet. Därmed agerar vi ofta fort när orosmolnen börjar torna upp sig. 

Börsnedgångarna är till följd av flockbeteendet således mer dramatiska än uppgångar på börsen.  

■ Har medias inflytande begränsats till följd av utvecklingen av nya produkter på 

finansmarknaden?  

Media 

Vi kan konstatera att prognoser och rapporter påverkar vårt undermedvetna i mycket stor 

utsträckning och omedvetet får oss att fatta beslut därefter. Det är vår vilja att följa strömmen som 

gör att vi agerar på medias information. Således har flockbeteendet en betydande inverkan över  hur 

media påverkar oss.  

■Vad skapar placeringar med låsta förutsättningar för möjligheter till emotionella handlingar? 

Sociala faktorer 

Bristande kunskap inom ekonomi gör deltagandet på aktiemarknaden än mer skrämmande v ilket 

får till följd att personer med längre finansiell kunskap i större utsträckning väljer kapitalskyddade 

placeringar. I första hand är det äldre, kvinnor, personer med längre utbildning samt utrikes födda 

som väljer att ta avstånd från aktiemarknaden. De övergår istället till att spara i andra mer säkra 

alternativ. Denna grupp tar i större utsträckning hjälp av finansiella rådgivare. 

Investerarens behov förändras under individens liv. Enligt livscykelsproblematiken går en 

investerare igenom tre faser i livet. Acumuleringsfasen, konsolideringsfasen samt utgifts och 

  Kahneman, D, Tänka, snabbt och långsamt. 201263
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gåvofasen. Aktieindexobligationen tycks tilltala individer i olika åldrar och således olika faser i 

livet. Användandet av aktieindexobligationer förefaller vara relativt jämt fördelad över faserna i 

livscykeln med övervikt åt den äldre generationen som i större utsträckning använder sig av dessa 

typer av finansiella instrument. Detta tyder på att aktieindexobligationens kombination av trygghet 

och risk är väl anpassade för att tilltala den breda massan av investerare oavsett var de befinner sig 

i livet.  

Enligt Tversky och Kahneman visar Prospect theory på att den enskilde individens upplevelse av 

vinst inte är lika positiv som dennes upplevelse av förlust är negativ. Privatpersoner avviker 

således från teorin om förväntad nytta och  agerar inte  rationellt.  

 

 

 

Köpmodellen del1 – redogör för vilka psykologiska och sociala faktorer som ligger till grund för 

privatpersoners val av finansiella instrument.  

4.2 Analys del 2 Hur väl matchar aktieindexobligationen privatpersoners köpbeteende? 

Syftet med denna del av anlyesen är att återigen gå igenom de olika psykologiska och sociala 

faktorerna som inverkar på privatpersoners köpbeteende och visa på vilket sett 

aktieindexobligationen egenskaper tillgodoser dessa faktorer.  
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Förlustrevision   

Enligt Khanemans S-kurva är aktieindexobligationens begränsade nedsida direkt kopplad till en 

kostnad. Detta visar sig genom en något lägre avkastning vid en positiv utveckling på den 

underliggande marknaden. Det är ett pris vi är villiga att betala för att undvika kraftiga 

värdeminskningar. Det är en av orsakerna till att vi väljer att vara placerade i kapitalskyddade 

produkter som rör sig långsammare uppåt än den underliggande marknaden. Mot denna bakgrund 

kan vi slå fast att förlustrevisionen hos investerare gör att vi tilltalas av aktieindexobligationens 

kapitalskydd. 

Flockbeteende och media  

Handel med aktier och fonder kan få ödestigna konsekvenser om vi inte känner skillnad på 

emotionella och rationella beslut.  Likaså är det viktigt att undvika att ha känslomässiga relationer 

till aktier och fonder. Genom att investera i kapitalskyddade produkter gör vi det inte möjligt att 

handla utifrån impulshandlingar, agera efter känslor eller påverkas av hur våra medmänniskor 

investerar sitt kapital. Produkterna har normalt sett en löptid på tre till fem år. Villkoren är redan 

bestämda och går inte i efterhand att påverka. Således kan investeraren ha ett mycket lågt 

engagemang i placeringen utan att känna dåligt samvete. Detta leder till en efterlängtad trygghet 

och lugn hos individen. Aktieindexobligationen är på så vis bättre anpassade för att kontrollera 

våra emotionella impulser än aktier och fonder. 

Sociala faktorer                                                                                                                                 

De senaste årens kraftiga svängningar på börsen har lett till att det blivit för känslomässigt jobbigt 

att delta på aktiemarknaden för en stor del av småspararna. Många anser att det är för svårt och att 

det tar för mycket tid att sätta sig in i aktiemarknaden. Brist på tid, intresse och kunskap leder till 

att vi tar hjälp av finansiella rådgivare i större utsträckning än tidigare. På så vis har vi någon att 

lägga skulden på ifall investeringarna inte ger de resultat som vi hoppats på. 

Att söka hjälp med ekonomisk rådgivning tycks härledas till flera sociala aspekter. Studier visar 

att lågutbildade personer är mer riskaverta och i större behov av ekonomisk handledning. Det 

finns alltså ett tydligt samband mellan kunskap och användandet av aktieindexobligationer. 

Dessutom har hushållens lån ökat under de senaste åren vilket ofta medför att vi rekommenderas 

att placera överskottskapital i bankens egna produkter för att få bättre lånevillkor. 
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Aktieindexobligationer blir således ofta en direkt följd av att anlita en rådgivare.  

Livscykeln 

Det är lätt för rådgivarna att anpassa försäljningsargumenten efter olika faser i klientens livscykel. 

Är placeringshorisonten kort bör placeringarna som görs kännetecknas av en lägre risk. I 

verkligheten tycks det dock inte göras så stor skillnad mellan olika investerare. Unga investerare 

kan uppmanas att spara långsiktigt i aktieindexobligationen, medelålders kan spara till pension 

och äldre kan spara till efterlevande. Produkten är med sina egenskaper relativt lätt att 

marknadsföra och skickliga rådgivare kan med säljande argument bortse från klientens personliga 

situation. 

En ung investerare uppmanas till att spara på längre sikt samtidigt som de till en låg risk ges 

möjlighet till en god avkastning. Likaså lockas investerare som genomgår utgifts och -gåvofasen 

av den goda riskjusterade avkastningen som produkten erbjuder. Enligt portföljvalsteorin är 

aktieindexobligationen an passande produkt för den rationella investeraren som eftersträvar högsta 

möjliga avkastning till lägsta risk. Detta har lett till att aktieindexobligationer idag har blivit ett 

enkelt val när det kommer till finansiella instrument oavsett var i livscykeln investeraren befinner 

sig. Således är investerarens ålder av mindre betydelse i valet av aktieindexobligationer. Detta är 

dock inte förenligt med livscykelteorin som menar att investerare med lång placeringshorisont bör 

placera i tillgångar med högre risk för att uppnå en god avkastning.  

 

Psykologiska faktorer 

Flockbeteendet 

Förlustrevision 

Sociala faktorer 

Livscykelproblematiken 

Köpmodell för aktieindexobligationer 
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Modellen visar att psykologiska och sociala faktorer ger upphov till en ökad efterfråga på 

finansiella rådgivare. Användandet av aktieindexobligationer blir en direkt följd av att anlita en 

rådgivare. Vårt psykologiska och sociala beteende matchar enligt denna modell den 

kapitalskyddade placeringen mycket väl. Den kapitalskyddade placeringen blir med 

rekommendationer från rådgivare ett tilltalande val för många privata investerare. 
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5. Slutsats och diskussion  

Nedan presenterar jag de viktigaste slutsatserna jag kommit fram till utifrån teori och analys 

kapitlet. Jag ger förslag på framtida studier och tar upp de situationer då aktieindexobligationen 

inte är en passande sparprodukt.  

Bristande självförtroende och ekonomiska kunskaper leder ofta till att vi tar hälp av en finaniell 

rådgivare, på så vis undviker vi att själva ta på sig skulden för dåliga investeringar. Rådgivare 

erhåller i de flesta fall varierande ersättningar från olika produktbolag, dem kan således ha starka 

ekonomiska incitament att rekommendera vissa produkter framför andra. Är 

informationsunderläget mellan rådgivare och dess klient stort kan det vara svårt för investeraren 

att säkerställa om någon intressekonflikt existerar vilket i sin tur ökar risken för att en sämre 

produkt erhålls. På motsvarande sätt har intressekonflikt för bankernas tjänstemän att inneha den 

dubbla rollen som rådgivare och säljare av bankens produkter, varit känd och accepterad under 

många år.  

De finansiella rådgivarna får normalt sett en högre, men framförallt snabbare ersättning genom att 

förmedla olika former av strukturerade produkter framför aktier och fonder. Vanligaste är att 

rådgivarna erhåller en engångsersättning s.k Up front vid förmedlingstillfället. Rådgivaren har 

därmed inget gemensamt ekonomiskt incitament med sin klient att uppnå en finansiell framgång 

över tid. De har fått sin ersättning och är i stort sett oberoende utav framtid värdeutveckling. Detta 

skapar problem då kunder sällan har kunskap eller intresse att förvalta sina investerade medel, 

istället förlitar man sig helt på sin rådgivare.  

Då förutsättningarna för en aktieindexobligation till viss del är bestämda i förtid så påverkas inte 

utfallet av hur aktiva investeraren är. Detta lockar många privatpersoner med ont om tid och svalt 

intresse av placeringar. Individer med dessa egenskaper tar ofta hjälp av rådgivare då man känner 

att det är ett sätt att lasta över bördan på någon annan. Viljan att undersöka produkten finns ofta 

inte och rådgivarens rekommendationer följs utan vidare eftertanke. Min erfarenhet säger mig att 

de relativt långa löptiderna till viss del kan kännas som en befrielse och möjlighet att slippa 

engagera sig eller känna oro inför kommande nedgångar på börsen.  

Följen av tidsbrist och lågt intresse leder till att vi inte ifrågasätter våra placeringar så länge vi inte 

gör några stora förluster. De kapitalskyddade placeringarna, med riskminimering känns i dessa 
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lägen som ett obekymrat val för den riskaverta privatspararen. Då vårt engagemang och intresse är 

lågt tror vi oss har svårt att begära att produkten presterar i likehet med sitt underliggande index. 

Med stor sannolikhet har vi inte heller kunskap i hur detta index har presterat utan att vår rådgivare 

upplyser oss om detta. Den privata investerarens kunskapsunderläge gentemot sin rådgivare 

försvårar således för investeraren att tillgodogöra sig informationen som presenteras och att yttra 

missnöje med mot sin nuvarande placering. Det är viktigt att påminna oss om att 

aktieindexobligationens förutsättningar är bestämda på förhand och  påverkas inte av hur aktiva vi 

varit under dess löptid. Kahneman beskriver att panik är en starkare känsla en eufori, detta är ett 

tydligt bevis för att han har rätt. Vi behåller en placering som inte levt upp till våra förväntningar 

och på så vis erkänner vi inte förlusten. Aktieindexobligationen har således gynnats av de senaste 

årens turbulenta börs.  

Det är viktigt att ta i beaktning att Kahneman beskriver faktorer som påverkar våra beslut på den 

omedvetna eller känslomässiga nivån, utom räckhåll för vårt medvetna. Sannolikt är inte investerare 

så väl skolade i Kahnemans teorier att de medvetet skulle försöka motverka sina egna omedvetna 

kognitiva brister. Troligtvis vänder sig många privata investerare till familj och vänner i jakt på råd i 

första hand, och därefter eventuellt till en finansiell rådgivare som med rätt argumentation kan göra 

aktindexobligationen till ett mycket tilltalande placeringsalternativ. Såväl privata som professionella 

investerare eftersträvar i någon form både avkastning och trygghet i sina placeringar. 

Aktieindexobligationer marknadsförs generellt som ett finansiellt instrument där investeraren får 

båda delarna -vinst när marknaden stiger samtidigt som vi skyddar oss mot fall på börsen.  

Flockbeteendet gör sig påmint i takt med produktens ökade användartal. Individer vill göra som 

sina flockmedlemmar och har en övertro till andras skicklighet. Den osäkerhet som investerare 

känner inför börsens utveckling ökar produktens attraktion. Kapitalskyddet ger i viss mån en falsk 

trygghet, då produkten inte är så säker som den ofta framställs.  En dålig investering kan dock 

tröstas med att andra ur flocken gått i samma fälla som en själv. Denna placering skiljer sig ifrån 

andra investeringar då valet av produkt inte är ett resultat av en skickligt utförd analys utan en följd 

av sociala och psykologiska faktorer där placeringen med rådgivarens hjälp tycks uppfylla 

investerarens efterfråga.   

5.1 Aktieindexobligationen - inte alltid en passande placering                                            

Aktieindexobligationen framställs ur försäljningssynpunkt som en sparprodukt passande för alla 
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åldrar. Enligt teorin bör dock placeringen anpassas efter individens behov vid olika stadier i 

livscykeln. De främsta faktorerna att ta i beaktning är investerarens risknivå och 

placeringshorisont. Riskbenägna investerare bör fokusera på aktier medan de som eftersträvar en 

låg risk bör inneha räntebärande papper och obligationer. Aktieindexobligationer passar främst till 

investerare som eftersträvar en låg risk, under förutsättning att placeringshorisonten inte är kortare 

än produktens löptid.  

Det finns även andra situationer då aktieindexobligationer inte är ett bra val av investering. Enligt 

livscykelteorin ska personer i accumuleringsfasen ha en hög risk i form av aktier och fonder då 

placeringshorisonten är lång. Yngre investerare bör således fokusera sitt sparande på sparformer 

som exempelvis aktier och fonder för att erhålla en högre förväntad avkastning på sikt. Under 

utgifts och gåvofasen bör kapitalet däremot inte vara bundet utan fritt att disponeras och dessutom 

placerat i mycket låg risk då sparhorisonten är kort. För de investerare som vill ha en mycket låg 

risk är bankkontot att föredra framför aktieindexobligationen. Där är risken lägre och kapitalet 

finns tillgängligt för konsumtion.  

5.2 Reflektioner och förslag på framtida studier 

När en sparprodukt ökar kraftigt i användandet likt aktieindexobligationen utveckling är det 

viktigt att slå fast vad som ligger till grund för det ökade användandet. Produktens egenskaper 

som kapitalskyddad med potential till avkastning tilltalar investeraren. Enligt mig är det ett tecken 

på att vi blivet mer ovilliga att engagera oss i våra placeringar. Med skicklig marknadsföring från 

rådgivare är produktens egenskaper tilltalande för en bred publik. Ersättningen till den enskilde 

rådgivaren är hög och för många privatpersoner tycks produkten bli ett resultat av bristande 

kunskap och bekvämlighet. Aktieobligationen som sparform blir en fråga om kunskap och 

utbildning hos investeraren samt en direkt följd utav en ökad mängd finansiella rådgivare. Jag 

skulle vilja säga att sociala aspekter i kombination med förlustrevisionen är de starkast bidragande 

orskarna till den ökade användingen av aktieindexobligationer.  

Mina egna värderingar och lärdomar som finansiell rådgivare på ett finansbolag i Stockholm har 

gjort att jag fått stor insyn i privatpersoners finansiella resonemang. Jag upplever att konsumtion 

tycks vara mer accepterat idag än tidigare och till viss del även statushöjande. Vårt reala sparande 

har ökat och i många fall är boendet den enda långsiktiga investeringen privatpersoner har. Genom 

att binda upp sina pengar i finansiella produkter begränsas möjligheterna till konsumtion. Jag 
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upplevde det således som enkelt att rekommendera kunderna dessa finansiella instrument som 

samlas under namnet strukturerade produkter.  

Min köpmodell är specifikt anpassad för aktieindexobligationer. Det gör det möjligt att testa den 

på flera olika finansiella produkter. Det skulle dock kunna ses som en svaghet då den är generell 

och inte specifikt inriktad på en enskild produkt. Med vissa justeringar tror jag att modellen hade 

kunnat användas i test av andra produkter, såväl beträffande kapitalvaror som konsumtionsvaror. 

Jag har valt att granska hur väl den matchar aktieindexobligationer men genom att testa den på 

flera olika finansiella produkter kan man avgöra hur generell den är.  

Modellen bör testas med verkliga investerare för att se hur väl deras beteende matchades med 

utfallet i modellen. För att fördjupa studien skulle köpmodellen testas vid olika börsklimat för att 

se hur resultat varierar efter börsens utveckling. Jag har varit inriktad på privata investerare men 

det hade också varit intressant att testa den mot professionella investerare. Då rådgivarnas höga 

ersättning ständigt är i fokus hade jag för framtida studier gärna sett att man studerar hur 

utbredningen av produkten sett ut om man erbjöd lägre up-front och att rådgivarna istället fick 

ersättning baserat på hur placeringen utvecklades över tid. 

Min slutsats är att aktieindexobligationen egenskaper är väl anpassade efter vårt psykologiska och 

sociala beteende. Med skickliga rådgivare som kan marknadsföra produkten och lyfta fram dess 

olika fördelar blir den ett enkelt val för en bekväma investeraren såväl som den  med låg kunskap.  
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