
För drygt två år sedan förkunnade ekono-
men Thaler [1999] att slutet var nära för
den beteendeinriktade skolan inom finan-
siell ekonomi. Med detta avsågs inte att
denna på 1980-talet grundade skola skul-
le upphöra (vilket förmodligen skulle
glädja kritiker tillhörande den traditionel-
la skolan). Istället menade Thaler, som
banat väg för den beteendeinriktade eko-
nomiska vetenskapen, att det kommer att
ske ett paradigmskifte inom finansiell
ekonomi. Förutom att nedtona antagandet
om fullständigt rationella investerare,
kommer det nya paradigmet i större grad
än idag att utnyttja psykologiska teorier
och metoder samt vara empiriskt baserad.
Paradigmskiftet gör alltså benämningen
”beteendeinriktad” onödig. (För övrigt är
det, enligt Thaler, tautologiskt att tala om
en beteendeinriktad skola inom finansiell
ekonomi eftersom denna disciplin till sy-
vende og sist studerar beteende på den fi-
nansiella marknaden och därmed bör ha
fokus på hur investerare verkligen fattar
beslut.) Ett viktigt bidrag till denna ut-
veckling av finansiell ekonomi ger Karl-
Erik Wärneryd med sin nya bok Stock-
Market Psychology: How People Value
and Trade Stocks.

Wärneryd är en internationell före-
gångsgestalt inom ekonomisk psykologi.
Denna disciplin studerar ekonomiskt be-
teende på individnivå med hjälp av psy-
kologiska teorier och metoder. Av hävd
har sparande varit ett viktigt forsknings-
område inom ekonomisk psykologi; för
en översikt se Wärneryd [1999]. Med sin
nya bok vill författaren visa att det är
mycket fruktbart att tillämpa ett ekono-
misk psykologiskt perspektiv vid studiet
av investerare och finansiella marknader. 

Att boken är skriven ur ett ekonomisk
psykologiskt perspektiv framgår tydligt
av den omfångsrika referenslistan, vilken
omfattar litteratur från de ekonomiska
och psykologiska vetenskaperna och
forskningsprojekt gjorda av såväl ameri-
kaner som européer. Det tvärvetenskapli-
ga perspektivet vilar på en mycket solid
grund både vad gäller forskningsfronten i
de båda disciplinerna och klassiska verk.
Härigenom får läsaren en idéhistorisk in-
blick i hur moderna (finansiella) ekono-
miska teorier förhåller sig till föregångare
såsom Adam Smith, Alfred Marshall och
John Maynard Keynes. I viss mån ges
motsvarande inblick också i utvecklingen
av psykologiska teorier. Wärneryds om-
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sorgsfullt konstruerade teoretiska ram-
verk borgar alltså för mycket stimuleran-
de läsning.

Det ekonomisk psykologiska perspek-
tivet avspeglas också i dispositionen av
boken, som går från en ortodox ekono-
misk teoretisk ansats till en psykologiskt
och empiriskt baserad syn på finansmark-
naden. De första två kapitlen beskriver te-
orin om effektiva marknader och rationel-
la investeringsmodeller respektive avvi-
kelser från dessa modeller samt försök att
modifiera dem genom att inkludera va-
riabler som antas representera beteende-
mässiga skillnader mellan investerare. De
följande fem kapitlen redogör för relevan-
ta psykologiska områden såsom för-
väntningsbildningar, informationsbear-
betning, kognition, emotioner samt social
påverkan. Med utgångspunkt från teorier
från de ekonomiska och psykologiska ve-
tenskaperna diskuterar Wärneryd dessa
områden noggrant och påvisar deras bety-
delse för förklaring av beteenden på den
finansiella marknaden. Det kan i sam-
manhanget noteras att investerare är mer
komplexa och mindre rationella än vad
som antas av den traditionella skolan in-
om finansiell ekonomi. Efter denna tvär-
vetenskapliga exposé redovisas empiriska
studier avseende investerare, baserade på
en rad olika metoder såsom enkäter, ex-
perimentella marknader samt börshan-
delsdata. I det avslutande kapitlet sam-
manfattar författaren sina tankar om eko-
nomisk-psykologiska faktorer som påver-
kar den finansiella marknaden och ger
också förslag till hur dessa kan tillämpas
såväl praktiskt som forskningsmässigt. 

Till skillnad från vad som är brukligt i
den beteendeinriktade skolan inom finan-
siell ekonomi, ger Wärneryd en fördjupad
redogörelse av de psykologiska faktorer
som påverkar investerare. Den beteen-
deinriktade skolan bygger till största de-
len på forskningen kring kognitiva tum-
regler och felbeslut. Exempelvis har den-
na visat att människan gör bedömningar i
strid mot rationalitetsantagandet (Bayes

teorem) och ofta sätter otillbörligt stark
tilltro till dessa bedömningar; för en över-
sikt se Kahneman, Slovic & Tversky
[1982]. Förutom denna forskningstradi-
tion, redogör Wärneryd för flertalet andra
inriktningar inom forskningen om infor-
mationsbearbetning, vilka är mycket rele-
vanta för förståelse och förklaring av be-
teende på finansmarknaden. Till exempel
refererar författaren till det fruktbara
forskningsprogrammet rörande snabba
och enkla tumregler (fast and frugal heu-
ristics) som togs fram för omkring sju år
sedan av den tyske psykologen Giger-
enzer. Förenklat uttryckt antar detta pro-
gram att användningen av sådana snabba
och enkla tumregler är rationellt och evo-
lutionärt lämpligt. Gigerenzer och hans
forskargrupp [1999] har visat att sådana
tumregler fungerar förvånansvärt bra in-
om en mängd olika områden, däribland
val av aktieportföljer. Ett annat exempel
på inriktning som refereras är dynamiskt
beslutsfattande, vilket trots sin potential
behandlas styvmoderligt av ekonomer.
Denna inriktning studerar en särskild typ
av beslutssituationer som kräver en serie
ömsesidigt beroende beslut och ständigt
förändras som en följd av naturlig utveck-
ling och de fattade besluten. För att stude-
ra beslutsfattande i sådana situationer har
psykologer konstruerat så kallade dator-
baserade mikrovärldar; för en översikt, se
Brehmer [1992]. Wärneryd hävdar att en
motsvarande finansiell mikrovärld med
fördel bör konstrueras för att på så sätt
undersöka hur värdepappershandlare fat-
tar beslut. 

Wärneryd framför två huvudsakliga ar-
gument i sin bok: ”förväntningar styr” re-
spektive ”investerare är olika till sin na-
tur”. Förväntningar är den underliggande
psykologiska faktorn bakom utvecklingen
på finansmarknaderna. Det är förvänt-
ningar om framtiden (med avseende på
vinster eller förluster) som ligger till
grund för investerare när de fattar beslut
om placering i värdepapper. Författaren
presenterar en intressant modell för hur
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förväntningar bildas. Med utgångspunkt
från teorier från de ekonomiska och psy-
kologiska vetenskaperna antar modellen
att förväntningar bildas av tre olika vikta-
de parametrar vilka reflekterar uppfatt-
ningar grundade på tidigare erfarenheter
och lärdomar av dessa respektive av ny
information. Modellen förefaller vara
mycket tillämpbar, låt vara att boken inte
innehåller några direkta empiriska belägg
avseende modellens reliabilitet och vali-
ditet.

Det andra argumentet är att investerare
har olika karaktäristika. Den beteendein-
riktade skolan inom finansiell ekonomi
förutsätter att det finns två grundläggande
typer av investerare: de rationella respek-
tive de icke-rationella. Emellertid påvisar
empiriska studier att det i själva verket
finns minst fyra olika typer, eller segment
av investerare: (1) de passiva som place-
rar en del av förmögenheten i värdepap-
per, (2) de välbärgade som systematiskt
placerar i värdepapper, (3) de spekula-
tionsbenägna med litet kapital som söker
utnyttja varje tillfälle samt (4) de okunni-
ga som lockas av tidningsreportage om
stora aktievinster. De fyra segmenten rea-
gerar annorlunda på finansmarknadernas
fluktuationer och information. Detta pe-
kar på att nuvarande teoretiska fundament
inom finansiell ekonomi inte beaktar alla
typer av investerare och att det därför
finns skäl för ny teoribildning. 

Om behovet av denna nya teoribildning
uttrycker Wärneryd det som att (s 6):
”Many investors have made money on
their investment despite neglecting theo-
retical and practical rules for financial be-
havior. They deserve better theory that
explains their success and behavior.”
Denna nya och bättre teori bör, enligt ho-
nom, grundas på empiri rörande investe-
rares beslutsfattande, som studeras an-
tingen genom enkäter eller experiment. 

Sammanfattningsvis anser jag att
Stock-Market Psychology på ett ovärder-
ligt sätt är ägnad att förena forskare inom
de ekonomiska och psykologiska veten-

skaperna på så sätt att ekonomer erhåller
kunskap om de senaste rönen inom psy-
kologi medan psykologer blir förtrogna
med ekonomiska teorier. Förutom att till-
handahålla ändamålsenliga analysverktyg
ger författaren uppslag till många frukt-
bara forskningsprojekt och förutsättning-
ar för samarbete över disciplingränserna.
Boken riktar sig främst till forskare, men
finansanalytiker, investerare och motsva-
rande yrkesutövare torde också ha stor
behållning av att läsa boken. De kommer
ej att finna modeller som gör aktiepriser-
na enklare att bedöma, men de kommer
att få en fördjupad insikt om den finansi-
ella marknadens psykologi och kanske
också idéer om hur den egna placerings-
strategin kan förbättras: Bättre insikter
ger ju bättre utsikter. 

PATRIC ANDERSSON,
ekon dr vid Sektionen för ekonomisk

psykologi, Handelshögskolan i Stockholm

Referenser

Brehmer, B, [1992], ”Dynamic Decision Mak-
ing: Human Control of Complex Systems”,
Acta Psychologica, vol 81, s 211–241.

Gigerenzer, G, Todd, P M, & the ABC
Research Group, [1999], Simple Heuristics
That Make Us Smart, Oxford University
Press, New York.

Kahneman, D, Slovic, P & Tversky, A, [1982],
Judgment under Uncertainty: Heuristics
and Biases, Cambridge Press, New York.

Thaler, R H, [1999], ”The End of Behavioral
Finance”, Financial Analysts Journal, vol
55, s 12–17.

Wärneryd, K-E, [1999], The Psychology of
Saving: A Study on Economic Psychology,
Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Bokanmälningar

Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 2 189


