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Förord 

 
Jag vill tacka alla aktieinvesterande kvinnor som ställde upp på intervju till den här 

studien. Utan er hade inte den här uppsatsen varit möjlig. Tack för er tid och för era 

värdefulla svar. Jag hoppas att era investeringar blir framgångsrika! 
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Sammanfattning 

Idag råder det en ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män, som är proble-

matisk på flera olika sätt. Kvinnor har generellt lägre lön och mindre förmögenhet. 

Dessutom, och kanske delvis som en konsekvens av detta, investerar de även mindre 

i aktier än män. Detta kan ses som problematiskt då aktier är den sparform som ge-

nerellt ger högst avkastning. Den här kvalitativa studien handlar därför om kvinnor 

och deras investeringar. Studien går ut på att skapa en förståelse för hur aktieinve-

sterande kvinnor fattar sina investeringsbeslut i praktiken. Fokus ligger på psykolo-

giska biaser, som är ett forskningsområde i beteendekonomin. Den här studien utgår 

från tidigare forskning som handlar om psykologiska biaser hos individuella indiska 

investerare. Med utgångspunkten i tidigare nämnd forskning har en ny målgrupp 

studerats, svenska aktieinvesterande kvinnor. Tio aktieinvesterande kvinnor har in-

tervjuats och svaren har analyserats. Studiens resultat visar hur flera psykologiska bi-

aser har påverkat deras investeringsbeslut i kategorierna affektiva influenser och käns-

lor, strategier för informationshantering och perceptuella organisationsprinciper och psykolo-

giska motiv. 
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Abstract 

There is an economic inequality today between women and men, which is problem-

atic in various ways. Women generally have lower wages and less wealth. In addi-

tion, and perhaps partly as a consequence of this, they also invest less in stocks than 

men. This can be seen as problematic since stock investments is the savings form 

that generally yields the highest return. This qualitative study is therefore about 

women and their investments. The study aims to create an understanding of how 

female investors make their investment decisions. The study’s focus is based on psy-

chological bias, which is an element of Behavioral Economics. Based on previous re-

search which deals with psychological biases in individual Indian investors, this study 

researches a new target group, Swedish female investors. Ten Swedish female inves-

tors have been interviewed and their answers have been analyzed. The results show 

how several psychological biases have affected their investment decisions in the cate-

gories affective influences and emotions, strategies for information management and perceptu-

al organizational principles and psychological motives.  
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1 Introduktion 

Pengar är makt. För många är pengar också något som kan bidra till en känsla av 

trygghet och frihet. Vissa sparar till en buffert för oväntade utgifter, till en semester 

eller till pensionen. Andra eftersträvar ekonomisk frihet. Anledningar att spara är 

många och det finns lika många sätt att göra det på. Vissa föredrar att ha pengarna på 

ett sparkonto, andra i fonder som banken har valt ut och några har sina sparpengar 

undanstoppade i madrassen. Det som generellt ger högst avkastning är aktier, men 

det involverar också högre risk. 

I dagens läge tjänar kvinnor fortfarande lägre än män (SCB, 2018, s 74). Utöver 

lägre löner så har kvinnor också lägre pension (SCB, 2018, s 86). Kvinnor investerar 

dessutom mindre i aktier än män, vilket innebär att de går miste om potentiellt 

högre avkastning på sitt sparande. Enligt SCB aktieägarstatistik (2018, s 12) så äger 

kvinnor endast en tredjedel av (de direktägda) aktierna som finns på de svenska 

marknadsplatserna. En studie som Ipsos nyligen gjorde för Danske Banks räkning 

(2019) visade att 37 % av kvinnorna i Sverige anser att deras ekonomi är ett ganska 

stort hinder för att kunna separera från sin partner. Hos männen låg siffran på 18%. 

Det här är olika exempel på den ekonomiska ojämställdhet som idag råder mellan 

kvinnor och män, och den är problematisk på flera olika sätt.  

Tidigare forskning inom området kvinnor och investeringar har främst fokuserat på 

skillnader mellan kvinnor och män. Det handlar ofta om risktagande och riskbenä-

genhet. Många studier visar att kvinnor är mindre riskbenägna än män och att de är 

mer konservativa när det kommer till investeringar (Bajtelsmit & Bernasek, 1996, s 

1). Även om det är färre kvinnor som äger aktier än män så finns det också studier 

som visar att kvinnor generellt får högre avkastning (Barber & Odean, 2001) på sina 

investeringar. Klassiska ekonomiska teorier är baserade på att människan är rationell 

i sitt handlande och ständigt nyttomaximerar. På senare år har uppkomsten av ett 

nytt forskningsområde, beteendekonomi, börjat få uppmärksamhet som istället hävdar 

det motsatta, att människan inte alltid är så rationell i sitt handlande som de klassiska 

ekonomiska teorierna säger. Beteendekonomi handlar om hur riktiga människor fat-

tar ekonomiska beslut i praktiken. När det kommer till sparande och investeringsbe-

slut så är det komplexa processer och de är därför utsatta för olika psykologiska bia-

ser. Heuristiker (som kan förklaras som tankegenvägar) används ofta vid komplexa 

processer och beroende på vilken heuristik som används så kan beslutet vara biased. 

Beslutet kan alltså vara snedvridet på något sätt. Forskning om psykologiska biaser 

och heuristiker kan hjälpa oss förstå tankeprocesserna bakom investeringsbeslut. 
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1.1 Syfte 

Med tanke på det statistiken visar om kvinnors ekonomiska situation så borde det 

finnas incitament hos fler kvinnor att sträva efter högre avkastning. De få kvinnor 

som investerar i aktier får ju också generellt högre avkastning än män. Syftet med 

den här studien är att göra en fördjupad undersökning, utgående från tidigare forsk-

ning, för att öka förståelsen av hur psykologiska biaser påverkar aktieinvesterande 

kvinnors investeringsbeslut. Forskningen som studien främst utgår från är ”An Explo-

ratory Inquiry into the Psychological Biases in Financial Investment Behavior” (Sahi m.fl., 

2013) som handlar om psykologiska biaser hos individuella indiska investerare. Med 

en kvalitativ metod kommer den nya målgruppen, svenska1 aktieinvesterande kvin-

nor, att intervjuas och svaren analyseras. 

1.2 Frågeställning 

Studien utgår från Sahi m.fl.:s (2013) frågeställning om psykologiska biaser, men är 

riktad mot den här studiens målgrupp: 

• Vilka psykologiska biaser påverkar individuella svenska kvinnliga aktieägares 

investeringsbeslut? 

Resultatet kommer fördjupa vår kunskap om kvinnor som investerar. Då det råder 

en ekonomisk ojämställdhet bland kvinnor och män är forskning om kvinnor och in-

vesteringar viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. För att skapa effektiv riskkommu-

nikation kring investeringar, med målet att få fler kvinnliga investerare, kan forsk-

ning inom området Kvinnor och investeringar vara en bidragande faktor. Det är därför 

studiens syfte är att skapa en förståelse för hur psykologiska biaser påverkar aktiein-

vesterande kvinnors investeringsbeslut. 

 

 

 

 

1 Den här studien definierar svensk investerare som en person som agerar på den svenska 

aktiemarknaden och är medlem i ett svenskt aktienätverk. 
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ metod   

Då det finns många definitioner av kvalitativ metod är det viktigt, för att undvika 

missförstånd, att förklara vad man menar när man talar om metoden. Den här stu-

dien utgår från Langemars (2008, s 11) definition av kvalitativ metod som lyder: 

”Kvalitativ metod innefattar alla analysmetoder som är språkliga och som leder till 

ett resultat i form av text av något slag. Att resultatet är kvalitativt innebär också att 

frågeställningen bör vara kvalitativ, och detta medför att fokuseringen på analysme-

toden ger en mer meningsfull helhetsbild åt distinktionen kvantitativ/kvalitativ, 

jämfört med att utgå från till exempel datainsamlingsmetoden eller vetenskapsfiloso-

fiska antaganden”. Kvalitativa studier involverar ofta hur och varför-frågor 

(Randolph, 2008, s 52) och ”de syften som kvalitativ metod fungerar väl med är för-

ståelse av innebörd och mening, deskription av kvalitativa egenskaper och variation-

er, begrepps- och teoriutveckling samt exploration” (Langemar, 2008, s 21). Då 

målet med denna studie är att skapa en slags förståelse över olika psykologiska bias 

och hur de påverkar aktieinvesterande kvinnors beslutsprocess vid investeringar så är 

en kvalitativ metod lämplig, enligt Langemars (2008, s 11) definition. Studier med 

ett förståelseperspektiv utmärks av ett helhetsperspektiv, vilket kan vara passande 

när man studerar komplexa fenomen (2008, s 23). Investeringar och beslutsproces-

ser kan anses vara komplexa och därmed hjälper helhetsperspektivet att öka förståel-

sen. Att förstå i positivistisk anda kan betyda att man använder och bygger ”bra” mo-

deller för beskrivning och förklaring, det vill säga modeller som hjälper oss uppnå 

förståelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s 44). Den här studien kommer 

inte att bygga några nya modeller utan istället utgå från deskriptiva beslutsteorier. 

För att hitta teorier och forskningsartiklar har sökord som ”Bias heuristics invest-

ment”, ”Decision theory”, ”Investment decision”, ” Behavioral Finance” används i 

Google Scholar (Googles sökmotor för vetenskapliga och akademiska webbkällor) 

och i Högskolan i Gävles digitala artikelbibliotek.  

 

2.1.1 Urval och kvalitativ representativitet 

Urvalet är det val av deltagare vi gör ur den population som ska undersökas (Lange-

mar, 2008, s 53). Populationen i den här studien är aktieinvesterande kvinnor. An-

ledningen till att det är aktieinvesterande kvinnor som har valts har att göra med 

studiens syfte: Det finns en ekonomisk ojämställdhet bland kvinnor och män. Aktier 

ger generellt högst avkastning av de olika investeringar som finns och genom att stu-

dera kvinnor som faktiskt investerar i aktier vill studien öka förståelsen och kun-

skapen om dem. Syftet är att göra en djupdykning i populationen aktieinvesterande 
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kvinnor. Därför är det inte relevant, i alla fall för den här studien, att göra någon 

jämförelse mellan kvinnor och män eller mellan aktieinvesterande kvinnor och icke-

investerande kvinnor. Det lämpar sig för en annan studie. För att nå kvalitativ repre-

sentativitet i urvalet behövs olika kvalitativa variationer från populationen. Detta 

sker mest resurseffektivt genom att handplocka de deltagare som kan ge den bästa in-

formationen till urvalet (Langemar, 2008, s 54). I aktienätverket ”Tjejer som gillar 

aktier” skickades en förfrågan efter intervjudeltagare och många frivilliga erbjöd sig 

att vara med. Deltagarna (urvalet) handplockades och är baserat på att få en variation 

av erfarenhet på börsen. Erfarenhet baseras, i den här studien, på antal aktiva år på 

börsen. Genom att välja några ”nybörjare” (0–1 år), ”medel-erfarna” (2–5 år) och 

”erfarna” (11 år +) deltagare strävar den här studien efter kvalitativa variationer från 

populationen och därmed nå kvalitativ representativitet. Genom att ha angivna 

”tidshorisonter” kan studien få deltagare som har upplevt olika upp- och nedgångar 

av börsen. De erfarna (11 år +) har varit med om det stora börsfallet vid finanskri-

sen år 2008. De ”medel-erfarna” har troligtvis varit med om några ned och upp-

gångar och nybörjarna är som sagt nya på börsen och kan bidra med ett nybörjarper-

spektiv. 

Tabell 1. Information om respondenter 

Respondent Ålder Sysselsättning Civilstånd Antal år på 
börsen 

Urvalsgrupp 

AK2 1  35–40 Egenföretagare 
& anställd, of-
fentlig sektor 

Gift 0+ Nybörjare 

AK 2 50–55 Anställd, offent-
lig sektor 

Skild 20 Erfaren 

AK 3 45–50 Egenföretagare 
& anställd, pri-

vat sektor 

Skild 30 Erfaren 

AK 4 30 Anställd, offent-
lig sektor 

Sambo 3 Medel 

AK 5 55–60 Student Skild 0 Nybörjare 
 

AK 6 35–40 Anställd, privat 
sektor 

Sambo 1 Nybörjare 

AK 7 60–65 Anställd, privat 
sektor 

Gift 4 Medel 

AK 8 50–55 Egenföretagare Skild 30 Erfaren 

AK 9 60–65 Anställd, privat 
sektor 

Gift 30 Erfaren 

AK 10 35–40 Egenföretagare Särbo 3 Medel 

    

 

2 AK - en förkortning på Aktieinvesterande Kvinna 
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Validitet är en central del för kvalitativ forskning och brukar handla om studiens 

kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet (Langemar, 2008, s 106). För att uppnå 

god validitet är kvalitativ generaliserbarhet viktigt. Det handlar om hur väl resultatet 

kan generaliseras till ämnet och populationen (Langemar, 2008, s 109), i det här fal-

let investeringsbeslut och aktieinvesterande kvinnor. Därför har fokus legat på att 

göra en datainsamling med ett lämpligt urval av populationen. 

2.1.2 Primärdatainsamlingsmetod - Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer 

Att använda kvalitativa intervjuer med personer som representerar populationen är 

en effektiv metod (SCB, 2001, s25) och intervjumetoden är också ideal vid datain-

samling av ett specifikt område (Randolph, 2008, s 78) . Då studien handlar om 

människors upplevelser, tankar och beslutsprocesser är det en naturlig väg att fråga 

dem (Langemar, 2008, s 68). Semistrukturerade intervjuer (Langemar, 2008, s 69) 

genomfördes med några förutbestämda frågor (se bilaga A) och följdfrågor fick 

komma naturligt med intervjuns gång. De förutbestämda frågorna var bland annat 

egenformulerade öppna frågor om investeringar och några var baserade på tidigare 

forskning som rör psykologiska biaser hos individuella investerare. Exempelvis ”In-

vesterar du olika beroende på inkomstkällan?”(Thaler, 1999), ”Vad upplever du som 

mer riskfyllt, en portfölj med svenska eller en portfölj med internationella aktier?” 

(Kilka & Weber, 2004; Wang m.fl., 2011) och ”Om du ska jämföra dig med andra 

kvinnor som investerar i aktier, tror du att du väljer bättre eller sämre investering-

ar?” (Barber & Odean, 2001). En fysisk pilotstudie gjordes (med AK 1) och intervju-

frågorna reducerades till följd av den. Följande intervjuer var telefonintervjuer och 

tog mellan 25–40 minuter att genomföra. 

En kort introduktion genomfördes med respondenten innan intervjun. Den innehöll 

undersökningens syfte, etiska aspekter, vad intervjun kommer handla om och hur 

den kommer gå till. Enligt Langemar (2008, s 73–76) är följdfrågor a och o i en kva-

litativ intervju. Ett av det största misstaget som många nybörjare gör vid intervjuer 

är att de använder sig av alldeles för få följdfrågor och därmed går miste om knappt 

hälften av den information som kunde ha erhållits. Följdfrågor som till exempel 

”Hur tänkte du då?”, ”Kan du ge något exempel så att jag förstår bättre vad jag me-

nar?”, ”Hur kändes det?” användes därför i intervjun. Intervjuerna inspelades (efter 

respondentens godkännande) för att förenkla analysarbetet. 

2.1.3 Analys 

Tolkning av material är svårare vid kvalitativa studier än vid kvantitativa (då statistisk 

bearbetning används) och därför är en genomtänkt metodkunskap viktig (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s 132). Att arbeta med kvalitativa analyser är också själva 

kärnan och tyngdpunkten i kvalitativ forskning (Langemar, 2008, s 90). Microsofts 
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digitala anteckningsbok ”OneNote” har använts som anteckningsbok i den här stu-

dien. Intervjuerna inspelades med OneNotes inspelningsfunktion och en första ana-

lys gjordes direkt efter att varje intervju var klar. Detta för att tolkning sker bättre 

när det görs fortlöpande, minnet är färsk och andra saker som skedde ”runt om-

kring” är lättare att komma ihåg (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s 132). Stu-

diens material växte fram succesivt i takt med varje intervju som gjordes. Svaren 

från intervjuerna har analyserats utifrån författarnas (Sahi m.fl., 2013) resultat om 

psykologiska biaser. När något intervjusvar har indikerat användandet av en psyko-

logiskt bias har citat eller en kort text om det noterats. Resultatet har sedan struktu-

rerats och presenterats efter författarnas (Sahi m.fl., 2013) tabell av psykologiska 

bias. Materialet har också komprimerats genom att sammanfatta innebörden av 

materialet med egna ord (Langemar, 2008, s 91–93).  
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3 Teori 

3.1 Investeringsbeslut 

Hur fattar man ett beslut? Varför är beslut så svåra? Och vad är ett bra beslut? Frå-

gor som dessa är vad beslutsteorier försöker reda ut och förklara. Psykologer menar 

att det finns två olika typer av beslutsteorier: normativa och deskriptiva teorier 

(Thaler, 2000, s 138).  En normativ teori handlar om hur en person eller organisat-

ion bör fatta beslut för att handla rationellt. Det involverar teorier och modeller 

som Bayes sats och förväntad nytta (Thaler, 2000, s 138). En deskriptiv teori har 

istället som målsättning att beskriva och förklara hur beslutsfattande går till i verk-

ligheten. 

Då de flesta besluten är unika i sitt slag, är det unika svårigheter som kommer med 

besluten. Men med erfarenhet kan de unika svårigheterna försvinna och likheter 

framträda. Därför är det en fördel, enligt Clemen & Reilly (2014, s 3 – 4) att kunna 

förstå hur ett unikt beslut passar i en större bild. Det blir enklare att kunna välja rätt 

verktyg för att kunna analysera beslutet och se hur andra har löst liknande problem. 

Clemen & Reilly talar om fyra saker som bidrar till att det är svårt att fatta beslut, 

varav en är komplexitet. De andra sakerna handlar om beslutets osäkerhet, multipla 

mål (det engelska ”objectives”) och konkurrerande synvinklar. Investeringsbeslut in-

volverar normalt en avvägning mellan risk och avkastning (Clemen & Reilly, 2014, s 

4). Beslut kan också vara svåra om olika perspektiv leder till olika slutsatser. Beslut 

är komplexa men med användandet av rätt tekniker kan det leda till bra beslut. Men 

vad är då ett bra beslut? Det är viktigt att skilja på bra beslut och bra utfall. Även ett 

bra beslut kan leda till ett mindre bra utfall. Osäkerheten som beslutet har är som 

sagt ofta bortom vår egen kontroll. Det beslutsanalys kan göra är att förbättra våra 

beslut genom att få oss att noggrant överväga och förstå alla problemets olika fak-

torer. Genom att förstå problemets struktur, osäkerheterna och (potentiellt) de av-

vägningar som görs i olika alternativ förbättrar vi våra chanser att få resultat som 

passar oss bättre.  

Vilka slags beslut behöver en investerare fatta? De flesta beslut rör investerarens 

portfölj, som helt enkelt är en samling av investeringstillgångar (Bodie m.fl., 2011, s 

36). När portföljen väl är skapad kan investeraren uppdatera den genom att sälja exi-

sterande tillgångar och köpa nya eller så adderas nya tillgångar för att öka storleken 

på portföljen. På samma vis kan tillgångar säljas för att minska portföljen. Investe-

ringarna kan indelas i olika investeringskategorier som aktier, fonder, fastigheter och 

råvaror med mera. Investerare fattar två olika slags beslut när de skapar sin portfölj. 

Det första beslutet handlar om vilka investeringskategorier som ska utgöra portföl-

jen. Det innebär att beslutet också handlar om hur mycket som investeras i ”säkra” 
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kategorier (t ex bankkonto) och i mer riskfyllda kategorier, som till exempel aktier. 

Det andra beslutet handlar om vilka specifika tillgångar som ska ingå i varje kategori. 

Som med alla svåra beslut är det viktigt att tänka igenom beslutets alla olika delar. Ju 

bättre man förstår vad som är viktigt i beslutet och vad det är man vill uppnå med 

det, desto lättare blir det att förstå vilka alternativ som är bäst. Därför är det första 

steget för beslutsfattaren att komma fram till vad den vill uppnå med sin investering 

och det gör den genom att sätta mål. Att tjäna pengar kan vara första tanken för in-

vesteringsmål, men för få människor är pengar viktigt i dess form som pengar. Oft-

ast är pengar viktigt för att det hjälper oss att kunna göra saker. Som att få pengar till 

exempelvis basala saker som vårt boende och mat. Pengar kan också bidra till en 

känsla av frihet då fler möjligheter kan öppnas upp. Många människor spenderar 

även pengar på olika försäkringar för att deras mål är att undvika risker. Så även om 

pengar ofta inte är det direkta målet med investeringar kan det fungera som ett 

”Proxy-mål”, då det är universellt förstått, mätbart och förenklar avvägningar då 

olika mål kan användas och jämföras på samma skala (Clemen & Reilly, 2014, s 24–

25).   

3.1.1 Hur brukar investeringsbeslut gå till? 

När människor står inför viktiga beslut kan de göra olika slags analyser för att för-

bättra sina chanser till att fatta ett bra beslut. Inför investeringsbeslut brukar bland 

annat teknisk eller fundamental analys användas. Enligt Bernhardsson (2005, s 97) 

innebär en fundamental analys en analys av företaget för att bestämma värdet. Det 

involverar oftast värderingsbegrepp som kassaflödesmodellen, p/e-tal, Gordons 

formel, substansvärde och direktavkastning. Generellt så anser anhängare av funda-

mental analys att marknaden är relativt effektiv och på lång sikt värderar marknaden 

företaget efter sitt riktiga värde. På kort sikt styrs marknaden av ett mera irrationellt 

beteende. Det kan i sin tur leda till krascher och bubblor, men förr eller senare 

nyktrar marknaden till och korrigerar felprissättningar. Enligt fundamental analys 

ska man skilja på ett företags värde och dess aktiekurs. Strategin går ut på att bara 

investera i företag med ett värde högre än aktiekursen och sedan invänta marknadens 

uppvärdering. Warren Buffet är en känd investerare som använder sig utav funda-

mental analys. Teknisk analys (Bernhardsson, 2005, s 224) handlar istället om att 

göra en analys av marknaden. Det involverar alla modeller, verktyg och metoder 

som går ut på att analysera marknaden. Det går ut på att använda historisk pris- och 

volyminformation för att förutsäga hur priset på aktier, råvaror eller andra finansi-

ella instrument kommer att utveckla sig i framtiden. Det är alltså en analys av mark-

nadens beteende. Följarna av teknisk analys brukar tycka att fundamentala ekono-

miska bedömningar som tillväxtpotential, vinstmarginal med mera är alldeles för 

osäkra.  Det är människor som köper och säljer och därför speglar kursen det 

mänskliga psyket. Det finns tre grundtankar inom teknisk analys: 
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1, Marknaden rör sig i tydliga trender. Exempelvis olika former av glidande medel-

värde definierar trend och trendbrott.  

2, Formationer. Kursmönster på ett diagram visar olika formationer som går att 

tolka. Formationer bygger på tanken att människor i grupp beter sig på ett speciellt 

sätt. Dubbeltoppar, trianglar och huvudskuldra-formation är exempel på olika form-

ationer. 

3, Momentum. Tanken om momentum handlar om att marknaden ständigt överrea-

gerar och att kurserna pendlar över ett jämviktsvärde mellan begreppen överköpt 

och översåld. 

System inom tekniska analys brukar delas in i två grupper. Vid subjektiva system be-

höver aktören själv tolka signaler som systemet genererar och fatta beslut efter sin 

egen uppfattning. Objektiva system genererar signaler (ofta baserade på en kompli-

cerad algoritm) och behöver inte tolkas. 

Fungerar teknisk analys? Fungerar fundamental analys? Inte enligt den effektiva 

marknadsteorin som menar att alla kursrörelser är slumpmässiga. Varken teknisk el-

ler fundamental analys ger något mervärde i en aktieportfölj (Bernhardsson, 2005, s 

224). Enligt den effektiva marknadsteorin kan ingen i längden överträffa index. Att 

använda teknisk analys är som att köra bil genom att bara titta i backspegeln. En an-

nan förklaring är att teknisk analys fungerar som en självuppfyllande modell. Följer 

alla samma regler så fungerar reglerna och kursen följer därefter.  Det finns även en 

risk vid fundamental analys när man gör aktieköp som är underprissatta. Genom ett 

sådant köp finns det chans till att göra en vinst när marknaden uppvärderar aktien, 

men det är inte säkert att aktiepriset kommer att korrigeras inom en snar framtid. 

Aktiepriset kan fortsätta nedåt. Korrigeringen av aktiepriset kan ta längre tid än ak-

tieinvesterarens tidshorisont vilket innebär att investeringen kan bli en förlustaffär. 

En sådan risk kallas för fundamental risk. Ett känt citat av ekonomen John Maynard 

Keynes förklarar det med att: ”markets can remain irrational longer than you can 

remain solvent ” (Bodie m.fl., 2011, s 414–415). 

En viktig punkt som investerare behöver fundera över är deras riskbenägenhet. Fler-

talet empiriska studier har visat att de flesta människor kräver en högre förväntad 

avkastning vid investeringar som har högre risk. Detta indikerar att de flesta av oss 

är så kallade riskaverta (Bodie m.fl., 2011, s 190). När investerare ska fatta beslut 

om hur mycket deras portfölj ska utgöras av ”säkra” investeringar och ”riskfyllda” in-

vesteringar är det viktigt att de funderar över hur mycket risk de är villig att ha i sin 

portfölj. Det beror på deras personliga preferens över risk gentemot förväntad av-

kastning och kan därför inte delegeras till någon annan (som till exempel en bank-

man). Det har rapporterats (Bajtelsmit & Bernasek, 1996, s 6) att kvinnor får mer 

konservativa investeringsråd än män, vilket antingen är på grund av att den som ger 
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rådet tror att kvinnan är mer riskavert eller på grund utav att rådgivaren menar att 

kvinnan bör vara mer riskavert. Oavsett så är det ett exempel på statistisk diskrimi-

nering, då rådet ges baserat på rådgivarens generella uppfattning av kvinnor riskbe-

nägenhet istället för att basera det på individens riskbenägenhet. Beroende på ens in-

dividuella riskbenägenhet så finns det olika investeringar att göra som har olika risk-

nivåer. Generellt anses det att ha pengar på ett bankkonto som en helt riskfri inve-

stering. Därför ligger också sparräntan på bankkontot på extremt låga nivåer (i da-

gens läge är det vanligt med 0% ränta på sparkontot). Exempel på fysiska investe-

ringar är privata fastigheter, konst och guld. Även om det går att investera i fysiskt 

guld är det vanligare att investera i ett guldproducerande bolag eller en börshandlad 

guldfond. Aktier och aktiefonder ger generellt högre avkastning men det involverar 

också högre risk. På grund av diversifieringen en fond ger räknas den som mindre 

riskfylld än en enkel aktie. På samma sätt anses en global aktiefond som mindre risk-

fylld än en svensk aktiefond. Diversifiering är ett sätt att sänka den totala risken på 

ens portfölj, då risken sprids över flera olika tillgångar (Bodie m.fl., 2011, s 38).  

3.2 Beteendekonomi  

Utgångspunkten inom beteendekonomi är att klassiska ekonomiska teorier inte tar 

hänsyn till hur riktiga människor fattar beslut i praktiken och att det faktiskt gör en 

skillnad (Bodie m.fl. 2011, s 410). Richard Thaler förutspådde i sin artikel ”From 

Homo Economicus to Homo Sapiens” (2000) att ekonomiska teorier om Homo Economicus 

(nationalekonomiska teorier som utgår från att människan är rationell och strängt 

nyttomaximerande) kommer istället att börja handla om Homo Sapiens. Alltså om 

riktiga människor och hur de fattar ekonomiska beslut i praktiken. Thaler (2000) går 

igenom olika anledningar om varför han ser detta skifte komma. Han tar bland annat 

upp problemet att många tidigare ekonomiska teorier om inlärning utgår ofta från 

en väldigt statisk miljö. När en agent inom Homo Economicus begår ett misstag, så lär 

agenten sig snabbt att korrigera det. I verkligheten är varje dag olik den andra och 

livets stora beslut, som till exempel karriärbeslut eller äktenskapsbeslut (eller inve-

steringsbeslut som den här studien handlar om), får en agent generellt inte så många 

chanser att erfara och därmed lära sig från. Därför förutspår Thaler (2000, s 135-

136) att ekonomiska teorier om inlärning kommer att bli mer sofistikerade och att 

olika miljöfaktorer, som till exempel hur svår uppgiften är och hur mycket feedback 

man får, kommer att få större vikt. Därför kommer exempelvis ekonomiska teorier 

om pensionssparande (ett svårt beslut med få möjligheter för inlärning/erfarenhet) 

skilja sig från modeller om dagligvaruköp (lättare beslut där många chanser till inlär-

ning och erfarenhet ges) 
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Beteendekonomi är ett snabbväxande forskningsområde och handlar alltså om hur 

individer fattar ekonomiska beslut i praktiken. Det kan beskrivas som ett gränsland 

där psykologi och ekonomi möts. Mycket av forskningen handlar om Heuristiker 

och psykologiska biaser.  

3.2.1 Heuristiker och Psykologiska biaser 

Heuristiker kan förklaras som tankegenvägar (Tversky & Kahneman, 1974). Det är 

kognitiva tekniker som hjälper oss göra bedömningar. Heuristiker är lätta och intui-

tiva sätt att hantera osäkra situationer (Clemen & Reilly, 2013, s 330–331). Ett ex-

empel är när vi ska bedöma ett föremåls avstånd. Ju suddigare vi ser föremålet desto 

längre bort bedömer vi att det är. Heuristiker hjälper oss vid många tillfällen, men 

de kan leda till ett resultat som är biased (snedvridet), beroende på vilken heuristik 

som har används. Gigerenzer (2018, s 306) beskriver en bias som en systematisk  

avvikelse av en person eller grupps bedömning av ett sant värde eller norm . Kun-

skap om psykologiska biaser hjälper oss att förstå hur en investerare kommer fram 

till sitt beslut. Kahneman och Tversky började redan på 70-talet att skriva om be-

dömningar och beslut under osäkerhet. I deras väl citerade och omfattande artikel 

”Judgements under Uncertainty: Heuristics and Biases” (1974)  går de igenom tre 

olika heuristiker (de kallar det även för ”mentala operationer”) som kan påverka be-

slut under osäkerhet. Representativeness (1974, s 1124) vilket handlar om att männi-

skor inte tenderar att tänka på urvalsstorleken i hänsyn till populationer. Problema-

tiken blir då att människor ofta tror att ett litet urval är lika representativt som ett 

större urval. Risken med denna heuristik är att de kan då snabbt börja se mönster 

och trender baserade på små urval som inte representerar populationen. Den andra 

heuristiken kallar de Avaliability (1974, s 1127). Availability beskriver hur ens sub-

jektiva sannolikhetsbedömning ofta påverkas av hur vi kommer ihåg en händelse. 

Det handlar om hur ”tillgänglig” händelsen är i vårt minne. Det är flera olika fak-

torer som påverkar tillgängligheten som till exempel om det nyligen hänt, antal 

ihågkomna gånger av händelsen och med vilken lätthet vi kommer ihåg det (Slovic, 

1972, s 20). Det är till exempel lättare för många att komma ihåg en stor flygkrasch 

som får medial uppmärksamhet än en bilolycka som vi körde förbi. Det kan förklara 

varför många bedömer risken att flyga som större än att köra bil. Även fast sannolik-

heten att vara med i en bilolycka är mycket större. Vid investeringar kan Availability 

påverka våra val av investeringar och förvilla våra bedömningar om riskerna. Har en 

investerare till exempel nyligen varit med om ett stort aktiefall (där aktiekursen gått 

ner mycket på kort tid) för en fastighetsfond är det möjligt att investeraren bedömer 

fastighetsfonder som mer riskfyllda än en privat fastighetsinvestering. Även fast en 

privat fastighetsinvestering oftast är en mycket mera riskfylld investering då den 

saknar diversifiering som fonden har. Den tredje heuristiken kallar de för Anchoring 

(1974, s 1128) och handlar om hur ett ”ankare” kan påverka människor när de gör 
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bedömningar. I många fall, när människor ska göra någon slags bedömning, har de 

ett värde eller någon slags utgångspunkt som de utgår från när de gör sin bedöm-

ning. Utgångspunkten kan komma från en problemformulering eller vara ett resultat 

av olika sammansatta delar. Oavsett vart värdet kommer från så brukar justeringar 

från det värdet vara otillräckliga. Det innebär på att olika utgångspunkter ger olika 

bedömningar, då de är ”biased” mot den första utgångspunkten. 

 

En viktig del i alla modeller som berör den finansiella marknaden är en specifikation 

av hur agenter skapar sina förväntningar (Barberis & Thaler 2002, s 12; 

Zaleskiewicz, 2006, s 709). Barberis och Thaler har gjort en summering av systema-

tiska biaser som dyker upp när människor formar sina tankar och preferenser i sin 

artikel ”A Survey of Behavioral Finance”. Utöver de tre heuristiker som Kahneman 

och Tversky (1974) har gått igenom tar de även upp Overconfidence, Optimism and 

Wishfull Thinking, Conservatism och Belief Perservance. Overconfidence handlar om att 

människor tenderar att överestimera precisionen av sin egen tro och sina förmågor 

(Barberis & Thaler, 2002, s 12). Sahi m.fl. kunde se den tendensen hos människor i 

sin studie (2013, s 102) och kallade det för Tendensen att vara självsäker över sin egen 

förmåga. Ett exempel på Overconfidence det är den omtalade studien, som är gjord 

här i Sverige, som visade att 90 % av alla förare ansåg sig vara bättre förare än ge-

mene man (Bodie m.fl., 2011, s 411). För några människor stämmer självklart dessa 

påståenden men det är inte ett rimligt antagande att de flesta är bättre än de flesta. 

Barber och Odean (2001) talar om Overconfidence  och ger det som förklaring till 

varför vissa (främst manliga) investerare har högre handel på aktiemarknaden. Det i 

sin tur leder till högre transaktionskostnader (courtage) och därmed lägre total av-

kastning. Conservatism handlar om att investerare är för konservativa (för långsamma) 

i att uppdatera deras förhållning till ett föremål när de får någon nyhet om det 

(Slovic, 1972, s 788). Det kan innebära att de initialt reagerar för lite på nyheter om 

ett företag, vilket i sin tur leder till att företagets aktiepriser endast gradvist reflek-

terar den nya informationen. En sådan fälla öppnar upp till ett så kallat momentum i 

aktiemarknaden (Bodie m.fl., 2011, s 411). 

Enligt den traditionella portföljsteorin maximerar individer sin förväntade avkast-

ning. Ju mer riskavert investeraren är desto mer diversifiering ska investeringarna 

ha. I praktiken har det dock visat sig att alla investerare inte följer strategin. En stu-

die som gjordes i Schweiz av Wang m.fl. (2011) fick ett resultat som visade att risk-

upplevelse är en betydande faktor i hur investerare bedömer risker. Den upplevda 

risken av olika finansiella produkter (som t ex utländska aktier, fonder, fastigheter) 

har stor korrelation med investerarens självupplevda kunskap om produkten. Medan 

objektiva risk-mått, som till exempel historisk data, har mycket mindre korrelation 

till riskupplevelsen av produkten.  Resultatet indikerar att de flesta människor inte 

riktigt har en förståelse av de underliggande riskerna av olika finansiella produkter, 
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utan handlar mer på någon slags ”magkänsla” eller faller i en familjär-heuristik (det 

engelska familiarity heuristic) (Wang m.fl., 2011, s 10). Studiens resultat stämmer 

överens med Kilka och Webers studie ”Home Bias in International Stock Return Ex-

pectations” (2000) som också visar att investerares subjektiva sannolikhetsbedömning-

ar har en större påverkan än objektiva risk-mått. Precis som i Wangs m.fl. studie 

(2011) visade det sig att investerarnas självupplevda kompetens korrelerar med risk-

uppfattningen. Studien gick ut på att undersöka fenomenet ”Home bias”, vilket in-

nebär att man som investerare ofta har en övervikt av inhemska aktier, trots diversi-

fierings-fördelarna med internationella aktier. Utöver inhemska aktier brukar även 

investerare tycka om att äga aktier i företaget där de arbetar (Zaleskiewicz, 2006, s 

721).  Kilka och Weber (2000, s 176) tar upp att fenomenet ”Home bias” tidigare 

har förklarats med att det beror på monetära och regulatoriska investeringsbarriärer, 

politisk risk, olika köpkraftsförmågor och asymmetrisk information. De menar att 

principiellt är det möjligt att dessa förklaringar har påverkat investerares portföljer 

men empiriska studier har visat att ingen av förklaringarna är tillräcklig för att för-

klara magnituden av observerade ”Home bias” (exempelvis så har amerikanska inve-

sterare tidigare rapporterats ha 93,8 % inhemska aktier, japanska investerare 98,1 % 

och brittiska investerare har 82 %). Kilka och Webers studie visade att människor 

generellt känner sig mer kompetenta när de ska bedöma inhemska aktier än när de 

ska bedöma internationella. Det i sin tur har ett stort inflytande på deras subjektiva 

sannolikhetsbedömning. Kilka och Weber (2000, s 180) studies deltagare från Tysk-

land upplevde att de hade större kompentens om de tyska aktierna och att dessa 

också var mindre riskfyllda än internationella. De amerikanska deltagarna upplevde 

att de hade större kompetens om de amerikanska aktierna och att de var mindre 

riskfyllda än de internationella. Notera att aktierna som hade valts ut till studien var 

identiska och därav visade studiens deltagare ”Home bias” för sina inhemska aktier.  

Det bästa sättet att skydda sig mot att bli biased är att vara medveten om hur de kan 

påverka vårt beslutsfattande (Hammond m.fl., 2002, s 187). I takt med att forskning 

kring beteendeekonomin har ökat har också kunskapen kring bias blivit större. 

Girerenzer (2018) har varnat för en ny slags bias som han kallar för ”bias bias”, vilket 

innebär en tendens att se biaser även när det inte finns några. Han menar att forskare 

inom beteendeekonomi, som Kahneman och Thaler, har byggt grunden av 

beteendeekonomi på att avslöja olika avvikelser från klassisk ekonomisk teori. Utan 

dessa avvikelser så förlorar forskningsområdet beteendeekonomi sitt syfte och det 

har han en förklaring till varför det kan finnas ett ”bias bias” hos forskare 

(Gigerenzer, 2018, s 307). Så även om det bästa skyddet mot att bli biased är 

medvetenhet, så är ett kritiskt förhållningsätt vid studier av bias en nödvändighet för 

att inte falla i en slags ”bias bias”.   
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3.2.2 Tre kategorier av psykologiska biaser som kan påverka 

investeringsbeslut 

Modern teknologi har bidragit till det enorma informationsflödet som existerar idag. 

För investerare finns det stora mänger data att analysera, som kan förbättra ens 

chanser att fatta bra investeringsbeslut. Dock finns det svårigheter med att hantera 

informationen. Många aspekter av investeringsanalyser är psykologiska och främst de 

som handlar om hur en investerare använder information till att fatta ett beslut 

(Slovic, 1972, s 2). Thaler och Sunstein (2008) skriver att vår förståelse av mänskligt 

beteende bättras genom att kunna se systematiska fel som människor gör när de fat-

tar beslut. Men som Sahi m.fl. (2013) uttrycker i sin studie ”An Exploratory Inquiry 

into the Psychological Biases in Financial Investment Behavior” så handlar det inte om att 

hitta olika brister hos investerare. Det handlar istället om att förstå hur psykologiska 

biaser formar investerarens tankar. Det hjälper oss i sin tur att förstå varför och hur 

investerare fattar sina investeringsbeslut. Författarnas (Sahi m.fl., 2013) kvalitativa 

studie är omfattande och de har identifierat attityder och uppfattningar hos individu-

ella investerare med fokus på investeringsbeslut och psykologiska biaser. Deras data 

bestod av 30 intervjuer (som tog mellan 30 min – 1,5 h) varav 23 var män och 7 

kvinnor (Sahi m.fl., 2013, s 97). Författarna nämner att det ökade antalet tillgäng-

liga finansiella produkter och den ökade komplexiteten gör beslutsfattandet kompli-

cerat och utsatt för heuristiker och olika psykologiska biaser. Därför är det av vikt 

att förstå hur individuellas investerare fattar beslut, speciellt i hänsyn till psykolo-

giska biaser. Dessa biaser fungerar som en lins i beslutsfattarens tankeprocess (Sahi 

m.fl., 2013, s 94). I deras (Sahi m.fl., 2013) studie om psykologiska biaser hos indi-

viduella investerare urskildes olika teman utifrån vilka intervjusvaren kategorisera-

des (se Tabell 2). Dessa teman delade de upp i tre huvudkategorier: 

Kategori 1: Affektiva influenser och känslor 

Den första kategorin handlar om att vissa människor har en tendens att förhålla sig 

till pengar på ett känslomässigt sätt. Känslorna kan stjäla beslutfattarens uppmärk-

samhet och påverka investeringsbesluten. Det kan hända när känslor som till exem-

pel hopp och rädsla påverkar beslutsfattaren och gör att beslutet blir mer baserat på 

känslomässiga parametrar än andra mer rationella resonemang. Ett exempel som 

författarna tar upp (Sahi m.fl., 2013, s 99) är att det finns investerare som känner 

ett stort samhällsansvar och tenderar att lägga mycket vikt i deras investeringsbeslut 

baserat på hur etiskt ett företag är och hur de hanterar CSR (Corporate Social Re-

sponsability) -frågor. Deras observation var att den här tendensen fanns i olika inve-

steringsprodukter men att något fler fanns vid aktieinvesteringar. Tendensen att vara 

riskavert / rädd för förluster har tidigare studerats av flera forskare inom beteende-

konomi. Kahneman och Tversky har studerat Loss Aversion (1991, s 1040) och de 

menar den psykologiska smärtan att förlora är dubbel så kraftfull för individer som 
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nöjet att vinna. Det innebär att människor föredrar att inte förlora 100 kronor mer 

än att vinna 100 kronor. 

Kategori 2: Strategier för informationshanterings & perceptuella orga-
nisationsprinciper  

Den andra kategorin handlar om hur investerare hanterar information (Sahi m.fl., 

2013, s 101). Forecasting Errors, Sample size neglect och Representativeness, 

Overconfidence och Conservatism nämns (Bodie m.fl., 2011, s 410) som fyra vik-

tiga biaser i den här kategorin. Då det finns enorma mängder information tillgänglig 

vid investeringsbeslut finns det en tendens att investerare använder olika heuristiker 

för att hantera informationen. När heuristiker används så hanteras inte information-

en på ett objektivt sätt. Investerarnas tankar och deras sätt att hantera information 

blir därför biased mot den heuristiken som används. Exempel som författarna tar 

upp är tendensen att fatta investeringsbeslut baserat på lättillgänglig information 

(Sahi m.fl., 2013, s 98) och att vissa tenderar att investera olika beroende på in-

komstkällan (Sahi m.fl., 2013, s 99). Att investera olika beroende på inkomstkällan 

är också ett exempel på Thalers teori ”Mental Accounting” (1998) som förklarar hur 

individer och hushåll använder sig av olika kognitiva processer för att utvärdera och 

organisera sina finansiella aktiviteter. 

Kategori 3: Psykologiska motiv  

Psykologiska motiv utgör den tredje kategorin och involverar motiv som rädsla, gi-

righet, och säkerhet. De psykologiska motiven kan styra investeraren mot de alter-

nativ som passar investerarens individuella motiv. Psykologiska motiv är också 

styrda av vår sociala natur och påverkar våra investeringsbeslut (Sahi m.fl., 2013, s 

102) 
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 Tabell 2. Kategorisering av individuella investeringsbiaser (min översättning efter Sahi m.fl., 2013, s 102) 

 
Affektiva influenser och 

känslor 

Strategier för informat-
ionshanterings & percep-
tuella organisationsprin-

ciper 

 
Psykologiska motiv 

 
Tendens att känna att tidigare 
beslut kunde ha varit bättre 
eller att de var oundvikliga 

 

 
Tendens att förlita sig på en 

referenspunkt 

 
Tendens att verifiera och be-

kräfta information 

Riskavert / rädd för förluster Tendens att investera baserat 
på lättillgänglig information 

 

Tendens att ”spela säkra kort” 

Tendens att känna ånger Tendens att titta på formation-
en av utfallet innan de fattar 

investeringsbeslutet 
 

Tendens att lita på familj och 
vänner 

Tendens att investera med ett 
hållbarhetsperspektiv/ sam-

hällsansvar 
 

Tendens att investera olika be-
roende på inkomstkällan 

Tendens att konsultera eller 
lita på finansiella experter eller 

tvärtemot 

Tendens att föredra kända 
over okända risker 

/preferenser för säkerhet 

Tendens att hellre konsumera 
idag än att spara för imorgon 

eller tvärtom 
 

Tendens att vara självsäker 
över sin egen förmåga 

 Tendens att budgetera för in-
vesteringar och utgifter 

Tendens att lita på sina egna 
färdigheter 

 Tendens att följa trender  
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4 Resultat 

Forskning visar är att psykologiska biaser kan påverka beslut och även investerings-

beslut. Det gemensamma mellan de olika besluten är att det handlar om kognitiva 

processer. Det handlar om hur investerarna hanterar information och kunskap. Ge-

nom att skapa en förståelse av psykologiska biaser och hur de fungerar vid investe-

ringsbeslut kan vi bättre förstå hur och varför aktieinvesterande kvinnor fattar sina 

investeringsbeslut i praktiken. 

Även om beteendekonomi är ett relativt nytt forskningsområde så har forskning om 

beslut under osäkerhet pågått i många år. Redan på 70-talet studerade forskarna 

Kahneman och Tversky om beslut under osäkerhet. Den här studien har utgått från 

tidigare forskning (Sahi m.fl., 2013) om psykologiska biaser och investeringsbeslut. 

Författarna kunde, i sin studie, se olika mönster och tendenser hos investerare som 

indikerar att deras investeringsbeslut är påverkade av olika psykologiska biaser. 

Dessa kategoriserades i tre huvudgrupper: 

• Affektiva influenser och känslor 

• Strategier för informationshanterings & perceptuella organisationsprinciper 

• Psykologiska motiv 

För att svara på den här studiens frågeställning ”vilka psykologiska biaser påverkar 

individuella svenska kvinnliga aktieägares investeringsbeslut?” genomfördes kvalita-

tiva semistrukturerade intervjuer med tio kvinnor som investerar i aktier. Intervjus-

varen analyserades och kategoriserades efter Sahi m.fl.:s. (2013) kategorier och föl-

jande psykologiska biaser upptäcktes: 

4.1 Kategori 1: Affektiva influenser och känslor  

Tendens att investera med ett hållbarhetsperspektiv/ samhällsansvar 

Under intervjuerna som hölls var det en punkt som var viktig, på ett eller annat sätt, 

för alla aktieinvesterande kvinnor. Den går under kategorin Affektiva influenser och 

känslor och är tendensen att investera med ett hållbarhetsperspektiv/ samhällsan-

svar”. Flera av kvinnorna beskrev det som att de har ett etiskt sparande och att det 

var viktigt för dom på olika sätt. 

AK 1 beskrev det som: 

  ”…jag vill vara etisk liksom. Jag vill inte tjäna pengar på att någon annan lider...” 

Ak 4 beskrev det som: 

”Vill inte investera i tex vapen som kommer döda barn. Hellre cancermedicin” 
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AK 8 berättar att hon har planer på att investera mer ur ett feministiskt perspektiv 

nästa gång hon gör en om-allokering. Bland annat vill hon investera i en fond som 

investerar i bolag där det sitter kvinnor i bolagsstyrelsen:  

”Jag tror man kan göra skillnad... Pengar är makt, om man kan styra bolag i en riktning som man 
själv tycker är bra, genom sina investeringar, och göra något bra för samhället så är ju det en bonus...” 

AK 6 vill gärna investera etiskt och hållbart, men har svårt att lita på allt som sägs i 

media. Hon tar upp fenomenet Greenwash och är därför skeptisk när olika företag 

har blivit väldigt etiska utåt sätt. Men viljan att investera etiskt finns ändå där: 

”jag skulle verkligen uppskatta att kunna göra det, att bidra med min lilla finanskraft till något 
bättre.” 

Riskavert / rädd för förluster 

Flera av kvinnorna tyckte inte att det var särskilt jobbigt med förluster. De räknade 

helt enkelt med att aktier kan både gå upp och ned. Då dom flesta investerade lång-

siktigt hade de varit med om både upp och nedgångar. Många köpte på sig fler aktier 

om aktiepriset hade gått ner på en aktie som de tyckte om, vissa kallade det för rea. 

Men för några av kvinnorna kändes det jobbigt med förluster. När aktier visade rött 

(i de flesta portföljer visar negativa siffror rött) kändes det jobbigt och en AK berät-

tade att hon systematiskt jobbade med att få bort de aktier som hade gått dåligt, men 

hon ville inte sälja med förlust. Det hon gjorde var att köpa på sig mer av de som 

hade gått dåligt för att få ner GAVen (genomsnittligt anskaffningsvärde) och sedan 

sälja när värdet hade gått upp och siffrorna blivit blåa igen (hon räknade även med 

courtagekostnaden): 

” Jag tycker inte om när det är röda siffror. Jag vill ha blått och jag har svårt att sälja med förlust ” 

4.2 Kategori 2: Strategier för informationshantering & 

perceptuella organisationsprinciper  

Tendens att budgetera för investeringar och inkomster 

Flera tendenser kunde ses inom huvudkategorin ”Strategier för informationshanterings & 

perceptuella organisationsprinciper”, bland annat tendensen att budgetera för investe-

ringar och inkomster. Ett exempel på en aktieinvesterande kvinna som budgeterade 

för sina investeringar var AK 2. Hon hade en tydlig budget med 4–5 olika ”potter” 

där hon sparar. Bland annat hade hon en så kallad räntebuffert, där hon sätter in 

pengar för en fast ränta på 3 %, sedan dras den rörliga räntan därifrån och det som 

blir över (rörliga räntan är lägre) sparar hon. På det kontot har hon valt 50 % aktier 

och 50 % räntor. Sedan hade hon också ett konto till pensionen, där hon hade 75 % 

aktier och resten i räntebärande produkter. Hon berättade om ett sparande till bar-

nen som var långsiktigt, där skulle hon ha pengarna i över 15 år. På det kontot hade 
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hon valt 100 % aktier. Till sist berättade hon också om en så kallas ”fun fond”, där 

hon investerar i mer riskfyllda aktier. Den bestod av ca 20 % av hennes totala port-

följ. 

Flera aktieinvesterande kvinnor tog upp att de hade en så kallad fun fond eller lek-

portfölj, bland annat AK 2, AK 4 och AK 9. AK 9 berättade att hon hade olika stra-

tegier för sina olika portföljer. Hon hade bland annat en portfölj till pensionen och 

en lekportfölj på ca 5 % av sparandet. I lekportföljen tog hon större risk: 

” Jag har upptäckt att det inte går att bara ha en strategi, för det blir lite rörigt. Jag har kanske 3 
olika strategier. Jag sparar dels till min pension en med utdelningsaktier. Sen har jag även en portfölj 
där jag kanske gör lite tokiga grejer. Till exempel om en vän eller någon annan skulle tipsa om en ak-
tie kan jag in med ett visst kapital.  Jag brukar kalla det för min lekportfölj, för att den andra portföl-
jen ska vara ifred... den är kanske 5 % av mina totala investeringar” 

Vid frågan om varför hon hade en så kallad lekportfölj svarade AK 4: 

”oftast är det ju så, det är så stora beslut och man är ju så rädd om barnens pengar, hela den biten... 
man måste ju testa, man lär ju sig någonting hela tiden. Oavsett om det är vinst eller förlust. Så lär 
man sig någonting genom att hoppa in i någonting. Då är det ju väldigt viktigt att man inte hoppar 
in med hundra tusen som tillhör barnet. ” 

 
Tendens att investera baserat på lättillgänglig information 
 
Majoriteten av de aktieinvesterade kvinnor hade ett så kallat Home bias, nästan allt 

deras innehav var svenskt (förutom en AK som var uppvuxen i Tyskland, hon hade 

utöver de svenska innehaven mycket tyska investeringar också). Flera av kvinnorna 

menade att det hade göra med att de kunde för lite om utländska investeringar. 

AK 2: ”Jag kan för lite om utländska aktier. jag känner inte till marknaden och jag är skitnervös för 

valutarisker...” 

Ak 7 investerar nästan uteslutande svenskt på grund av det är mer lättillgänglig in-

formation om den svenska marknaden. Utländska aktier kändes mindre trygga för 

henne då det var svårt att hålla sig informerad och uppdaterad:  

” Det känner man till bättre och är lättare att ha information om... jag känner mig tryggare med 

svenska aktier. Utländska aktier tycker jag att jag går lite mer på okänt vatten. Jag kanske inte får 

information på samma sätt då.” 

Även AK 9 upplevde att svenska aktier var mindre riskfyllda än utländska, på grund 

av att det var lättare att få information om den svenska marknaden och att det därför 

var lättare att hålla sig uppdaterad. Men hon berättade samtidigt att hon var med-

veten om att utländska aktier var mindre riskfyllda i praktiken: 
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”förnuftet skulle ju egentligen säga att det är mer riskfyllt med bara svenska aktier, eftersom Sverige är 

en sådan liten del av marknaden. Men känslan är ändå att den svenska marknaden är säkrare för att 

det är lättare att kolla upp och man kan hålla sig uppdaterad om vad som händer. ” 

Många av intervjusvaren indikerade att deras Home Bias hade att göra med lättillgäng-

lig information. Att investera i utländska aktier som upplevdes som svårt. När AK 4 

skulle förklara varför hon nästan uteslutande hade svenska aktier beskrev hon det 

som: 

”troligtvis för att det är lättast. Det är enklare att få en bra översikt på dom.” 

Tendens att investera olika beroende på inkomstkällan 

Flera berättade att de investerade olika beroende på inkomstkällan. Hos många inve-

sterades den förväntade inkomsten som vanligt varje månad. Om de fick någon 

oväntad inkomst, som till exempel skatteåterbäring, investerade många av kvinnorna 

i aktier med högre risk i deras ”lekportfölj”. AK 2 och AK 7 berättade att de investe-

rade olika beroende på vart pengarna hade kommit ifrån, men på olika sätt. Båda be-

rättade om hur de investerade pengar som de fått från deras mammor. 

AK 2 berättade hur hon investerade: 

”.. jag fick nyligen ett större belopp av min mamma och de pengarna gick uteslutande till spetsaktier. 

Sådana som är lite udda, de som jag inte hade unnat mig annars. Med min inkomst investerar jag och 

bygger basen, med udda pengar investerar jag i udda aktier.” 

AK 7 var istället mer försiktig med pengarna som hon hade fått från sin mamma. 

Det var även det kontot som har gått bäst. Hennes egna pengar investerar hon i en-

skilda aktier. Pengar som hon har fått från sin mamma investerade hon enbart i in-

vestmentbolag: 

”där är jag försiktig så där har jag investmentbolag... Då tänker jag mig för. För dom vill jag absolut 

inte förlora...”  

4.3 Kategori 3: Psykologiska motiv  

Tendens att ”spela säkra kort” 

Wang m.fl. studie visade att den självupplevda kunskapen om olika investeringspro-

dukter, hade stor korrelation med deras upplevda risk av produkten. Sahi m.fl. 

(2013) berättar om en tendens att ”spela säkra kort”, vilket innebär att investeraren 

väljer att investera i sådant som är familjärt och investeraren redan har kunskap om.  

Intervjun med AK 1 visade att det fanns en viss korrelation med självupplevd kun-

skap och upplevd risk vid några av investeringsprodukterna. Men vilka hon valde att 

investera i handlade istället om den upplevda kunskapen i investeringsprocessen. Till 

exempel så upplevde hon att en investering i guld var både säkert och något hon 
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hade stor kunskap om. Anledningen till att hon inte investerade i produkten hand-

lade om att hon inte visste vart man kunde investera i guld på ett säkert sätt och till 

ett bra pris: 

” ...jag måste veta vart man köper och till ett bra pris. Jag tänker att ingenting är enkelt eller gratis. 

Jag måste lära mig mer annars kommer jag bli blåst för alla vill utnyttja lilla newbie som kommer där 

med sin lilla pengasäck. Det är som att jag måste lära mig mer först, fast jag vet ju att det är en bra 

investering”  

Tendens att lita på familj och vänner 

Tendensen att investerare litar mycket på familj och vänner vid investeringsbeslut 

tillhör kategorin psykologiska motiv. Hos AK 1 var det tydligt att psykologiskt motiv 

påverkade investeringsbesluten då hon baserade sina investeringsbeslut främst base-

rat på information från hennes vän, grannen: 

”Framförallt är det den här grannen som påverkat jättemycket. Han verkar ha jättemycket kunskap...” 

Även AK 5 nämnde att hon litade på informationen från familjemedlemmar:  

”...Min sons flickvän litar jag på.”  

I intervjuerna visade det sig att det var främst nybörjarna som tenderade att lyssna 

mycket på vänner och familj. AK 3 gjorde sitt allra första aktieköp baserat på en re-

kommendation av en vän:  

”...Vi pratade ofta och han inspirerade mig att göra det här. Det kändes som att jag tog alla pengar 

jag hade och köpte då aktier i bolaget... det var extremt hög risk...” 

Idag är AK 3 en erfaren investerare. Teknisk analys tycker hon är tråkigt och hon går 

mycket på magkänslan när hon gör investeringar. Framförallt litar hon nu på sina 

egna färdigheter: 

 ”...Vem ska jag annars lita på om inte på mig själv...?” 

AK 6, som är nybörjare, berättar att det beror på vem som tipsar om informationen. 

Hon lyssnar på sin faster, men är samtidigt noga med att göra en egen analys: 

”.. jag har en faster som är väldigt duktig på aktier, om hon skulle tipsa om bolaget X, så lägger jag 

det på min bevakningslista och tittar på den ett tag. Sen skulle jag behandla den som något som ja 

hade hittat på annat sätt.” 

Tendens att lita på sina egna färdigheter 

Tendensen att lita på sin egen förmåga kunde ses hos många av kvinnorna, då de 

flesta var noga med att alltid göra en egen analys vid investeringar. Sahi m.fl. (2013) 

skiljer på tendensen att vara säker på sina egna färdigheter och tendensen att vara 

självsäker på sin egen förmåga. Självsäker på sin egen förmåga har nämnts i andra 

studier som Overconfidence och setts främst bland manliga investerare (Barber & 
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Odean, 2001). På frågan ”Tror du att du är bättre på att investera än andra kvin-

nor?”, i den här studiens intervjuer, så var det inte en enda som svarade ett rakt ja. 

AK 8 svarade: 

”haha hade jag varit man så hade jag sagt såhär: det kan du hoppa upp och sätta dig på att jag är! 

Men eftersom jag är kvinna, ekonomutbildad och har investerat i över 30 år så tror jag inte att jag är 

bättre än någon annan på att investera ” 

AK 10 berättade att hon inte tyckte om att jämföra sig med andra men svarade: 

”Man får ha i beaktning här att jag är ju kvinna och man inte gärna klappar sig på axeln såklart. 

Men jag tror att jag väljer minst lika bra som dom flesta” 

Tendens att konsultera eller lita på finansiella experter eller tvärtemot 

Även om många av kvinnorna var noga med att göra en egen analys berättade flera 

att de fick inspiration av olika experter. Flera av de aktieinvesterande kvinnorna tog 

upp tendensen att lyssna på experter. AK 2 berättade:  

”...jag följer Ola Lauritzons Facebook sida och får lite inspiration av honom. Jag tycker ganska bra om 

hans syn på aktier.” 

Ak 7 berättade att hon skaffar information om aktier av flera experter. Bland annat 

Christina Engelen, Kavastu och Marcus Hernhag. När hon berättade om en av hen-

nes bättre investeringar sa hon: 

”Den har gått upp många procent. Det var också litet tips av Christina Engelen. Jag tror hon sa att 

hon aldrig skulle sälja den aktien.” 

En annan aspekt om att lyssna på experter berättade AK 3 om. Hon berättade att 

hon fattar sina beslut baserade på människor som hon får förtroende för. Ett exem-

pel på en sådan människa är Christer Gardell:  

”Christer Gardell, wow vilken människa! När han köpte in sig i Eriksson, då köpte jag Eriksson.”  

Hon förklarade det med att hon tror på bra ledare och människor. Samtidigt var 

några av kvinnorna skeptiska till att lyssna på specifika personer. AK 4 förklarade det 

som: 

”Om jag lyssnar mycket på en person är jag rädd för att jag ska färgas omedvetet...” 

4.4 Övrigt 

Utöver de tendenser som har nämnts så har två nya tendenser, som inte har funnits i 

författarnas (Sahi m.fl., 2013) studie, varit framstående i intervjuerna. Nästan alla 

aktieinvesterande kvinnorna nämnde att de investerar i sådant de tycker om. AK 3 

beskrev det som: 
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” ...jag tycker om att ha någon slags relation till mina aktier. Jag har t ex aktier i Storytell för jag 

lyssnar och använder Storytell. Jag har aktier i HM och då köper jag till barnen det mesta från HM. 

Jag tänker om jag handlar där själv så gynnar det mig. Jag äter gärna på Urban deli för det är Ax-

food.  ” 

Enligt forskning och litteratur så använder många teknisk analys och fundamental 

analys vid investeringsbeslut. Ett fåtal av de intervjuade kvinnorna använder delar av 

teknisk analys. Ingen av dom nämnde fundamental analys. AK 7 har gått en kurs i 

teknisk analys, men följer det inte riktigt. Hon berättade: 

”Jag har gått en kurs i teknisk analys men jag tycker det är lite svårt att komma underfund med. När 

jag har mer tid kommer jag att gå in mer för det. Men det är klart att jag tittar ju historiskt hur den 

har gått. Toppar och lägsta nivå. ” 

Den andra tendensen som har varit framstående i intervjuerna, visade sig att istället 

handla om att fatta investeringsbeslut baserat på magkänslan. De flesta kvinnorna be-

rättade att magkänslan hade en stor påverkan i deras investeringsbeslut. Som många 

av de intervjuade berättade AK 4 att hon var noga med att göra en egen analys. Det 

var viktigt för henne att hon tror på företaget hon investerar i. Samtidigt berättade 

hon att magkänslan spelar roll: 

”Jag går egentligen mycket på magkänsla... ” 

Detta var ett återkommande tema i intervjuerna. De flesta av kvinnorna gjorde en 

egen slags analys (flera tittade på historisk data och utdelningspolicy) av sina investe-

ringar men samtidigt hade magkänslan ofta en stor del i investeringsbeslutet.  

4.5 Sammanfattning av resultat 

Beslut är komplexa och den här studien visar också graden av komplexitet vid inve-

steringsbeslut. Flera teman av psykologiska biaser upptäcktes vid kvinnornas investe-

ringsbeslut. Utöver de teman som Sahi m.fl. (2013) fann i sin studie så var två nya 

teman framträdande. Det första temat tillhör kategori 1 ”Affektiva influenser och 

känslor” och handlar om tendenser att investera i sådant som de tycker om. Det 

andra temat handlar om att tendensen att lita på magkänslan och tillhör kategori 2 

”Strategier för informationshantering och perceptuella organisationsprinciper”. I Ta-

bell 3. Individuella investeringsbiaser hos aktieinvesterande kvinnor presenteras den här 

studiens resultat sammanfattat. De nya tendenserna som den här studien har funnit 

är fetmarkerade. 
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Tabell 3. Individuella investeringsbiaser hos aktieinvesterande kvinnor 

 
Affektiva influenser och 

känslor 

Strategier för informat-
ionshanterings & percep-
tuella organisationsprin-

ciper 

 
Psykologiska motiv 

 
Tendens att investera med ett 
hållbarhetsperspektiv/ sam-

hällsansvar 
 

Riskavert / rädd för förluster 

 
Tendens att investera baserat 
på lättillgänglig information 

 
 

Tendens att investera olika be-
roende på inkomstkällan 

 

 
Tendens att lita på familj och 

vänner 
 
 

Tendens att ”spela säkra kort” 
 

Tendens att investera i så-
dant man tycker om 

Tendens att budgetera för in-
vesteringar och utgifter 

Tendens att konsultera eller 
lita på finansiella experter eller 

tvärtemot 
   
 Tendens att lita på mag-

känslan 
Tendens att lita på sina egna 

färdigheter 
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5 Diskussion  

5.1 Metod  

Den här studien gick ut på att undersöka vilka psykologiska biaser som påverkar ak-

tieinvesterande kvinnors investeringsbeslut. Urvalet var just aktieinvesterande kvin-

nor, och det är därför endast kvinnor som aktivt investerar i aktier har varit med. 

Målet har varit att öka kunskapen om kvinnor och investeringar och det har den här 

studien har gjort. Dock bör man ha i åtanke att dessa kvinnor, som aktivt investerar i 

aktier, möjligtvis är mer riskbenägna än kvinnor som inte investerar i aktier. Därför 

är studiens resultat är inte representativt för kvinnor generellt. Resultatet represen-

terar istället det specifika urvalet, svenska kvinnor som investerar i aktier. De kvin-

nor som är med har också några specifika egenskaper gemensamma. De tillhör alla 

en aktiegrupp som verkar på social media och de erbjöd sig alla att frivilligt med-

verka i studien. Det finns självfallet också aktieinvesterande kvinnor som inte använ-

der social media och som inte självmant skulle erbjuda sig att ställa upp på intervju, 

så det bör man ha i åtanke när man tänker på urvalsgruppen. Genom att ha tio kvin-

nor med olika lång erfarenhet av börsen har den här studien eftersträvat kvalitativ 

representativitet. God validitet är viktigt för kvalitativ forskning och det nås delvis 

genom att ha kvalitativ generaliserbarhet. Resultatet har visat variationer av psyko-

logiska biaser som har påverkat investeringsbesluten och kan därmed generaliseras 

till ämnet och populationen (dock med hänsyn till den specifika urvalsgruppen). En 

anledning till att kvinnor som inte investerar i aktier inte är med i studien är just för 

att de inte investerar. Därmed går det inte att ställa investeringsspecifika frågor till 

dem. Det går till exempel inte att fråga en icke-investerande kvinna om hon tror att 

hon gör bättre aktieinvesteringar än andra aktieinvesterande kvinnor. Som nämndes 

i metoden går det självklart att studera aktieinvesterande kvinnor och icke-

investerande kvinnor, men det lämpar sig som sagt till en annan studie. 

I författarnas (Sahi m.fl., 2013) studie kunde de urskilja tre breda huvudkategorier 

av psykologiska biaser och många olika teman i huvudkategorierna. Den här studien 

har visat att aktieinvesterande kvinnors investeringsbeslut har blivit påverkade av 

psykologiska biaser, i alla huvudkategorier. I de tre huvudkategorierna fann förfat-

tarna (Sahi m.fl., 2013) 17 olika teman. Den här studien kunde se 9 teman hos de 

aktieinvesterande kvinnorna. Dock har författarnas (Sahi m.fl. 2013) intervjuer varit 

mer djupgående än den här studien. Deras intervjuer har tagit mellan 30 och 1,5 h 

att genomföra. Den här studiens intervjuer har varit kortare och tagit mellan 20 och 

40 minuter att genomföra. Det är därför möjligt att fler psykologiska biaser hade 

kunnat upptäckas i den här studien, om mer djupgående intervjuer hade genomförts. 

Deras (Sahi m.fl., 2013) studie är också baserad på främst intervjuer med män (23 

män och 7 kvinnor). Det hade varit intressant att veta om de såg någon skillnad på 

svaren bland de männen och kvinnorna. Eller det som hade varit intressant för den 
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här studien, är om de hade sett några utmärkande psykologiska biaser hos kvinnorna 

i deras studie. Men det finns det ingen information om i deras studie 

5.2 Resultat 

Den här studien har visat att de svenska aktieinvesterande kvinnorna investeringsbe-

slut är påverkade av flera olika psykologiska biaser. Utöver de psykologiska biaser 

som har noterats i tidigare forskning (Sahi m.fl., 2013) kunde den här studien se yt-

terligare två biaser som tenderade att påverka de aktieinvesterande kvinnornas inve-

steringsbeslut. Den första går under första huvudkategori Affektiva influenser och käns-

lor och handlar om att flera av kvinnorna tenderade att investera i sådant som de 

tycker om. Deras känslor om vissa produkter eller företag har påverkat deras inve-

steringsbeslut. Precis som att den psykologiska biasen Tendensen att investera med ett 

hållbarhetstänk / Samhällsansvar tenderade att finnas hos de flesta av kvinnorna, så vi-

sar det även här att känslor har en påverkan i deras beslut. Deras investeringar hand-

lar inte enbart om att tjäna pengar. Många av dom vill göra något bra med sin fi-

nanskraft och sina investeringar. Flera definierar det som att de investerar etiskt. 

Den andra tendensen som upptäcktes tillhör den andra huvudkategorin Strategier för 

informationshanterings & perceptuella organisationsprinciper och handlar om att tendensen 

att lita på sin magkänsla. Precis som tidigare forskning har visat är investeringsbeslut 

komplexa och med tanke på den enorma mängd information som finns är det inte 

konstigt att magkänslan har en roll i beslutet. Vad det exakt innebär att lita på sin 

magkänsla vid investeringsbeslut kan inte den här studien svara på. Men som tidigare 

har nämnts i teoridelen handlar heuristiker om tankegenvägar. Att lita på magkäns-

lan kan mycket väl innebära att någon slags heuristik har använts.  

En specifik psykologisk bias som kan diskuteras är Overconfidence. Sahi m. fl (2013) 

kallar det för Tendensen att vara självsäker över sin egen förmåga. I Barber och Odeans 

(2001) studie ” Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock 

Investment” såg de att Overconfidence främst fanns hos män. I den här studien var 

det inte en enda kvinna svarade att hon trodde att hon valde bättre investeringar än 

andra aktieinvesterande kvinnor. Statistiskt sett (det beror självfallet på hur man de-

finierar bättre och hur man mäter det) är ju några av kvinnorna bättre på att välja in-

vesteringar än andra. Varför svarade inte någon att de trodde att de var en bättre in-

vesterare än andra, i den här anonyma studien? Några av kvinnorna gav indikationer 

på att det handlade om att de var kvinnor, och att kvinnor gärna inte säger att de är 

bättre än andra. Andra menade att de inte tyckte om att jämföra sig med andra. 

Oavsett varför ingen svarade ja så är det ett intressant resultat för den här studien. 

Även Home bias är en psykologisk bias som kan diskuteras. Vad beror det egentligen 

på? De flesta svar indikerade att det har att göra med lättillgänglig information men 

det finns andra teorier som kan förklara. Det kan bero på Sahi m.fl. (2013) tendensen 



27 

att spela säkra kort. Att man som investerare helst investerar i sådan som känns famil-

järt och man redan har kunskap om. Det är också möjligt att det har att göra med 

riskupplevelsen. Som Wang m. fl. (2011) studie visade korrelerade den självupp-

levda kunskapen om finansiella produkter med riskupplevelsen. Som några av de ak-

tieinvesterande kvinnorna tog upp hade de lite kunskap om utländska investeringar. 

Flera nämnde att de upplevde det som mer riskfyllt. Därför är det möjligt att deras 

Home bias kan förklaras med att deras självupplevda kunskap om utländska investe-

ringar har påverkat deras riskbedömning. Som tidigare studier har visat är Home 

bias ett forskningsområde värt att studera. 

5.3 Övrigt 

Som nämndes i teoridelen så kan heuristiker beskrivas som tankegenvägar. Det är 

olika kognitiva tekniker som hjälper oss att göra bedömningar, speciellt vid tillfällen 

där det finns en osäkerhetsfaktor att ta hänsyn till. Heuristiker hjälper oss vid många 

tillfällen, men beroende på vilken slags heuristik som har används så kan det leda till 

ett resultat som är biased. 

Sahi m.fl. (2013) har gjort en omfattande studie av psykologiska biaser hos investe-

rare. Dock kan man ifrågasätta både kategoriseringen och det som författarna kallar 

för ”teman”. Är ett tema verkligen en psykologisk bias? ”Tendensen att förlita sig på 

en referenspunkt” låter mycket väl som Kahneman och Tverskys (1974, s 1128) 

heuristik Anchoring. Har en investerare förlitat sig på en referenspunkt (satt ett an-

kare) när de gör en investering så blir deras beslut biased mot den referenspunkten, 

vilket kan påverkar målet att maximera det ekonomiska utfallet negativt. Ett annat 

exempel är att vara ”tendensen att investera baserat på lättillgänglig information”. 

Heuristiken Availability (Slovic, 1972, s 20) handlar precis om det, att man fattar be-

slut baserat på ens subjektiva sannolikhetsbedömning som ofta påverkas av antalet 

gånger en händelse har inträffat och beroende på med vilken lätthet vi kommer ihåg 

den. Det handlar om hur ”tillgänglig” händelsen är i vårt minne. Flera av författarnas 

(Sahi m.fl., 2013) teman kan ifrågasättas. Hela kategori 2: Strategier för informat-

ionshantering & perceptuella organisationsprinciper är väl egentligen exempel på 

olika heuristiker som används? Temana beskrivs som biaser vid beslutfattande men 

frågan är om de i flera fall bara kan leda till biaser?  

Som tidigare nämndes kan fenomenet Homebias förklaras med både ”tendensen att 

spela säkra kort” (som tillhör huvudkategori tre: Psykologiska motiv) och ”tenden-

sen att investera baserat på lättillgänglig information” (huvudkategori två: Strategier 

för informationshantering & perceptuella organisationsprinciper). Det visar att det 

också finns en slags överlappning mellan författarnas (Sahi m.fl., 2013) kategoriin-

delning. Skillnaden mellan kategorin ”Psykologiska motiv” och ” Strategier för in-

formationshanterings & perceptuella organisationsprinciper” är inte helt tydlig, då 
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många av tendenserna inom psykologiska motiven är just strategier för att hantera 

information. 

För att fatta bra beslut, som nämndes i teoridelen, är det viktigt att sätta mål. De 

flesta av kvinnorna hade målet att maximera avkastningen på sitt sparande. Många 

talade också om att de sparade till pensionen. Som studien har visat är investerings-

beslutsprocessen är komplex och psykologiska biases kan stå i vägen för att kvin-

norna ska nå sina mål. Med tanke på att de flesta av kvinnorna hade ett hållbarhets-

perspektiv/samhällsansvar för sitt sparande kan man också ifrågasätta om deras mål 

enbart är att maximera avkastningen. Som en aktieinvesterande kvinna beskrev så 

skulle hon gärna vilja kunna göra något bra med sin finanskraft. Det kan innebära att 

kvinnorna också har andra mål, som till exempel etiska målsättningar. Svaren indi-

kerar därför att deras beslutsproblem mycket väl kan handla om multikriteriepro-

blem. Om så är fallet, kan temat ”tendens att investera med hållbarhetsperspektiv” 

ha med måluppfyllelse att göra och inte om en bias i beslutet med det enda målet att 

maximera det ekonomiska utfallet. För att fatta bra beslut vid multikriterieproblem, 

behöver olika aspekter vägas samman och aggregeras. Det är det viktigt hur denna 

aggregering sker, och att den motsvarar kvinnornas individuella preferenser och ris-

knivå. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Som det står i introduktionen så råder det idag en ekonomisk ojämställdhet mellan 
kvinnor och män, som är problematisk på flera olika sätt. Därför vill jag i den här 
studien, utöver att själv bidra med forskning om kvinnor och investeringar, upp-
muntra till fortsatt arbete inom detta område. Nedan presenteras två förslag på vi-
dare forskning: 
 

• En jämförelsesstudie mellan kvinnor som inte investerar och aktieinveste-
rande kvinnor: vad finns det för skillnader mellan deras riskupplevelse av 
olika sparformer? 

• En kvalitativ studie om aktieinvesterande kvinnor och Overconfidence, existe-
rar det? 
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Bilaga A. Intervjufrågor 

Introduktion 

Den här studien handlar om hur kvinnliga aktiesparare fattar sina investeringsbeslut. 

Det finns inga rätta eller fel svar utan syftet med den här intervjun är att öka förstå-

elsen av hur investeringsbeslut kan gå till i praktiken och vilka faktorer som påver-

kar. Svaren kommer att vara helt anonyma och det är självfallet helt frivilligt att 

medverka! Jag kommer spela in intervjun för att förenkla analysarbetet. 

Frågor 

• Hur länge har du investerat i aktier? 

• Varför investerar du i aktier? 

• Vad är ditt mål med sparandet? 

• Hur har du fått eller skaffat information om de investeringar du har gjort?  

• Om en vän eller familjemedlem rekommenderar en aktie, vad gör du med 

den informationen? 

• Gör du någon slags analys när du gör investeringar eller går du på magkänsla?  

• Hur känner du inför förluster? 

• Hur brukar du göra om du får ny information om en investering du har? 

• Om du ska jämföra dig med andra kvinnor som investerar i aktier, tror du 

att du är väljer bättre eller sämre investeringar? 

• Vad upplever du som mer riskfyllt, en portfölj med svenska aktier eller en 

portfölj med internationella aktier? 

• Investerare du olika beroende på inkomstkällan? (t ex lön och oväntad skat-

teåterbäring) 

• Vill du berätta om en dålig investering du har gjort? 

o Hur bedömer du risken för en sådant investeringsbeslut nu i efter-

hand?  

• Kan du berätta om en bra investering du har gjort?  

o Hur bedömer du risken för en sådan investering nu i efterhand? 

• Vad är viktigt för dig när det kommer till investeringar? 


