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ABSTRACT
Title: Psychological decision traps affect on investments decision.

Authors: Mikael Gustavsson
Richard Karlsson
Henrik Wannberg

Tutor: Anders Hederstierna

Problem: The question is if investors falls into psychological decision
traps when they are about to make an investments decision.
Research in other areas suggests that this may be case. The
reason is that they are not aware of that psychological
decision traps exist. If so, it can lead to pernicious
consequences for the return on the portfolios they manage.

Purpose: To investigate if investors fall into four different
psychological decisions traps: anchoring, confirming
evidence, overconfidence and regression towards mean, at
investments in IPOs

Method: We have collected data through a form of experiment. The
experiment was designed with test related to a fictitious
Initial Public Offering.

Conclusions: The result from the empirical study shows that stock
investors falls into the psychological decisions traps. In
general there are more amateur investors who falls into the
traps than professional analysts.

We have created a model over the investment decision
process and the traps associated to each step in the process.
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1 INLEDNING
I detta kapitel kommer vi beskriva hur så kallade psykologiska beslutsfällor kan
påverka investeringsbeslut. Vi redogör för syftet med denna uppsats och den metod vi
använt för att genomföra undersökningen.

Problem
Investeringsteori och den finansiella marknadens sätt att fungera har
utvecklats kraftigt under de senaste 20 åren. De finansiella teorierna utgår
från att investerare fattar rationella beslut. Detta har ifrågasatts i ett flertal
experiment som visar att människan generellt är ganska dålig på att hantera
information och att fatta rationella beslut.

I praktiken när amatörer och professionella investerare skall fatta ett korrekt
investeringsbeslut måste de hantera och tolka informationen på rätt sätt. Om
investeraren inte lyckas med detta, kan det leda till felaktiga beslut och
investeringar. För att kunna fatta ett korrekt beslut behövs det exempelvis
information i form av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys,
konkurrenter, produkter/tjänster, marknaden och företagsledningen. I
samband med att investeraren hanterar och tolkar informationen kan han gå
i de så kallade psykologiska beslutsfällorna.

Kahneman med flera1 och även andra har gjort ett flertal experiment för att
undersöka olika fallgropar i samband med beslutsfattande. Resultaten visar
att flera olika slags professionella beslutsfattare går i fällorna.

Undersökningarna bygger på experiment där testpersonen får dra slutsatser i
ganska speciella situationer. Det innebär att det inte är helt klart till vilken
grad man kan överföra resultaten till andra områden, exempelvis
professionella investerare.

Vi avser att undersöka psykologiska beslutsfällor på aktieinvesterare. Vi
kommer därmed att integrera både finansieringsteori och beslutsteori för att
undersöka vilka fallgropar som finns i samband med en börsintroduktion.
Dessa teorier och fallgropar kommer vi att undersöka på aktieanalytiker och
aktiespararnas medlemmar för att se om vi kan finna samma kopplingar som
Kahneman och Tversky funnit i sina experiment. Vi kommer även att göra
en jämförelse mellan dessa ”amatörer” och ”professionella” på området för
att se om det är någon skillnad dem.

                                                
1 Kahneman med flera (1982). Judgement under uncertainty: Heuristics and biases.
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Vi avser studera följande psykologiska beslutsfällor2:
• Anchoring - man har funnit att människor förankrar sitt beslut i ett tidigt

stadium, exempelvis låser de fast sig vid en uppfattning och har svårt att
revidera denna oavsett ny information.

• Regression towards mean - innebär att det är naturligt med en återgång till en
genomsnittlig prestation efter en prestation som varit högre än normalt.
Alternativt vid en prestation som har varit lägre än normalt, vilken
återgår till en genomsnittlig prestation.

• Confirming evidence - beslutsfattaren söker efter sådan information som
stödjer hans beslut för att han skall känna att han tar rätt beslut.

• Overconfidence - beslutsfattaren har en överdriven tilltro till sin egen
förmåga att göra förutsägelser/bedömningar.

Vår hypotes är att dessa fallgropar även finns i samband med
investeringsbeslut och företagsvärdering.

Syfte
Vårt syfte är att undersöka om aktieinvesterare går i fyra olika psykologiska
beslutsfällor: anchoring, confirming evidence, overconfidence och regression
towards mean, i samband med värdering av en börsintroduktion.

Metod

Tillvägagångssätt
Vi har samlat in data genom en form av experiment, där vi utformat en
enkätundersökning med en fiktiv börsintroduktion. I undersökningen har vi
ställt frågor för att testa om aktiesparare och aktieanalytiker går i
psykologiska beslutsfällor eller inte. Undersökningsgruppen består av aktiva
aktiesparare och aktieanalytiker.

Det är ganska enkelt att konstruera psykologiska beslutsfällor som
Kahneman och Tversky samt Raiffa med flera har gjort. Det är svårare att
konstruera relevanta frågor som samtidigt testar en fälla. I experimentet har
vi använt oss av en verklig börsintroduktion. De frågor vi har konstruerat är
relevanta frågor som en investerare ställs inför i samband med en
börsintroduktion Vi har valt fyra olika psykologiska beslutsfällor som vi
anser är relevanta i samband med de frågor vi har konstruerat.

                                                
2 Hammond med flera (1999). Fatta smarta beslut, en praktisk guide till bättre beslutsfattande.
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Undersökningsgrupp
Med aktiesparare menar vi aktiva medlemmar i Sveriges olika
lokalavdelningar i Aktiespararna. De aktiva medlemmarna sitter med i de
olika lokalavdelningarnas styrelser. År 2000 fanns det 154 lokalavdelningar i
Sverige. Av dessa har vi slumpmässigt valt två lokalavdelningar i varje
distrikt. I dessa lokalavdelningar har vi slumpmässigt valt ut en person.
Totalt har vi skickat ut 42 enkäter med post eller e-mail till denna grupp. När
det gäller aktieanalytiker har vi ringt dem för att få tag i rätt person och se
om de kunde tänka sig vara med. Vi har fått tag i 26 olika banker, fondbolag
och mäklarfirmor. De flesta aktieanalytikerna sitter i ledande positioner och
har god erfarenhet av investeringsbeslut. Till dessa har vi skickat enkäten
antingen via e-mail eller brev. För de som inte skickat tillbaka enkäten inom
utsatt tid har vi ringt och påmint för att minska bortfallet. Av aktiespararna
är det 26 av 42 som har besvarat enkäten och 17 av 26 aktieanalytiker.
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2 FÖRETAGS-
VÄRDERING

I detta kapitel beskriver vi några olika värderingsmodeller och tillvägagångssätt vid
företagsvärdering, samt vilka beslut som ska fattas vid en investeringsbedömning. Vi
kommer även att redogöra för teorin kring effektiva marknader. Avslutningsvis redogör vi
för vilka svårigheter som finns vid investeringsbedömningar.

Värderingsmodeller
Det finns olika värderingsmodeller och tillvägagångssätt vid värdering av
företag. Dessa modeller används även av investerare som exempelvis ska ta
ett investeringsbeslut i samband med en börsintroduktion. I boken Valuation
beskriver Copeland med flera3 grunderna i företagsvärdering.

När värdet på ett företag ska beräknas är den för närvarande vanligaste
modellen Discounted Cash Flow Approach (DCF). I DCF-metoden
diskonteras de framtida kassaflödena med tillväxttakten. En annan metod
som börjat användas mer är värdering med hjälp av reala optioner. Den
innebär att man värderar alla investeringar och vad de olika investeringarna
generar i kassaflöde till verksamheten. Även om den första initiala
investeringen inte genererar något positivt kassaflöde kanske investeringen
skall göras ändå. Därför att den påföljande investeringen kommer ge ett
positivt bidrag till verksamheten. En option innebär att man har en
valmöjlighet, exempelvis att senarelägga en investering till kostnaden för
optionen4.

DCF-modellen mäter det egna kapitalet hos företaget som värdet på
företagets verksamhet minus värdet av dess skulder och andra anspråk från
investerare. Värdet på företaget är dess förväntade diskonterade kassaflöde i
framtiden. För att använda modellen måste kassaflödet förutsägas,
diskonteras och beräknas i en prognosperiod, vilken beslutsfattaren
bestämmer längden på exempelvis 10 år. Beslutsfattaren måste även förutse
värdet efter prognosperioden, vilket kallas Continuing Value (CV).
Continuing Value är en uppskattning av företagets intäkter efter
prognosperioden och kan i vissa fall stå för merparten av företagsvärdet.
Företagsvärdet = Diskonterade kassaflödet för prognosperioden + CV5.

                                                
3 Copeland med flera (2000, 1996). Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies.
4 Dixit, A & Pindyck, R (1994). Investment under uncertainty; Copeland med flera (2000).
5 Copeland med flera (2000).
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Relativvärdering
Relativvärdering är vanligt bland investerare eftersom den är enkel att
använda6. Det går snabbt att göra jämförelser mellan företag genom att
använda olika värderingsmultiplar. Vid en jämförande värdering härleds
företagets värde utifrån exempelvis prissättingen av aktier i jämförbara
marknadsnoterade bolag. Vilka värderingsmultiplar som är relevanta när
företag ska jämföras får beslutsfattaren bestämma, exempelvis P/E-tal7 och
P/S-tal8. Dessutom används ofta värderingsmultiplar av mer eller mindre
branschspecifik karaktär exempelvis Pa/Antal anställda9.

Grunder i företagsvärdering
Under värderingsprocessen är det många beslut som ska tas. Sammantaget
måste värderarna göra många uppskattningar i en värdering och de försöker
komma fram till det som verkar mest rimligt.

Copeland med flera beskriver fem huvudsakliga värderingssteg10 i sin bok
Valuation, dessa är att: analysera historisk prestation, förutsäga prestation, uppskatta
kapitalkostnaden, uppskatta Continuing Value samt beräkna och tolka resultaten. Vi
ska här kort redogöra för vad som ingår i de olika stegen.

Figur 111

1. Analysera historisk prestation – Med hjälp av historisk information kan
företagets utveckling och tillväxt förutsägas. Dess strategiska position
kan analyseras för att se tillväxtpotentialen. Ofta görs en kund- och
branschsegmentsanalys för att se vilka konkurrenterna är och varför
kunderna väljer en produkt framför en annan.

2. Förutse prestation – För att förutse företagets prestation kan olika
scenarios utvecklas för att beskriva dess framtid, svagheter och möjlig-
heter. Analysen fortsätter därefter med att beslutsfattarna prognostiserar

                                                
6 Öhrlings Coopers & Lybrand (1998). Företagsvärdering
7 P/E-talet är priset på aktien i förhållande till vinsten.
8 P/S-talet är priset på aktien i förhållande till försäljningen per aktie.
9 Pa/Antal anställda där Pa är värdet på operativt kapital i förhållande till antal anställda.
10 Copeland med flera (2000).
11 Copeland med flera (1996). Sidan 157
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enskilda poster på resultaträkningen och identifierar företagets värde-
drivare12. Slutligen görs en kritisk granskning av de olika scenarierna.

3. Uppskatta kapitalkostnaden – I detta steg då kapitalkostnaden ska
uppskattas står beslutsfattarna inför ett flertal beslut. Nedan följer tre
steg och vilka beslut som ska fattas:

• I första steget bestäms målet för hur kapitalstrukturen ska viktas och
den nuvarande kapitalstrukturen ska bedömas, även liknande
företags kapitalstrukturer bör analyseras. Det görs för att kontrollera
om företagen skiljer sig åt och varför.

• Andra steget går ut på att uppskatta kostnaden för det lånade
kapitalet.

• I det tredje steget uppskattas kostnaden för finansiering av det egna
kapitalet. För att beräkna detta används antingen Capital Asset
Pricing Model13 (CAPM) eller Arbitrage Pricing Model (APM).

4. Uppskatta Continuing Value – Först ska den metod väljas som ska
användas vid uppskattningen av CV. Sedan bestämmer man hur lång
den framtida perioden ska vara. Längden på prognoshorisonten påverkas
av verksamhetens konjunktur-, investerings- och produktlivscykler.
Slutligen ska det fortsatta värdets parametrar uppskattas och
(NOPLAT14, ROIC, WACC15 och kassaflöde) diskonteras till nuvärde.

5. Beräkna och tolka resultaten – I sista steget ska det uppskattade resultatet
beräknas. Beslutsfattarna måste tolka resultaten genom att använda de
kunskaper de erhållit om företaget och de faktorer som driver företaget
framåt. En av delarna i värderingen är att lära sig mer om företaget för
att kunna fatta bättre beslut på lång sikt.

Marknaden fokuserar långsiktigt
Många tror att aktiemarknaden fokuserar kortsiktigt när det gäller ett
företags intäkter. Det motsägs av de höga marknadspriserna på en del bolag.
Trots att de inte går med vinst eller har någon färdig produkt att sälja borde
företagens värdering vara bevis nog16. Marknaden ser långsiktigt och

                                                
12 En värdedrivare kan till exempel vara ROIC- Return On Invested Capital.
13 CAPM-modellen säger att den förväntade riskpremien för varje investering är
proportionell mot dess betavärde. Med detta menas att varje investering ska ligga på den
lutande Security Market Line som förbinder obligationer och marknadsportföljen. Brealey,
R & Myers, S (2000). Principles of Corporate Finance.
14 NOPLAT = Net Operating Profit Less Adjusted Tax, vilket är vinsten före justerad skatt.
15 Copeland med flera (2000). WACC (Weighted Average Cost of Capital) är företagets
genomsnittliga kapitalkostnad. Företagets investerare, aktieägare och fordringsägare behöver
bli kompenserade för den risk de tar. Ju högre risk desto större är alternativkostnaden för
deras investerade kapital.
16 Copeland med flera (2000). Sidan 82
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Figur 2
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kortsiktiga svängningar i exempelvis orderingång borde inte påverka ett
företags värde.

Effektiva marknader
Teorin om effektiva marknader är en klassisk teori inom finansiering. Den
har anknytning till teorin om random walk som bland annat ingår i vår
undersökning. Det finns tre olika former av effektivitet på finansiella
marknader17:

• Den starkaste formen innebär att priserna på marknaden reflekterar
all information.

• Den halvstarka formen innebär att priset reflekterar all publik
information.

• Den svagaste formen innebär att all historisk information om
priserna är reflekterad i dagens aktiepris.

Resultatet av de tre formerna blir att det nuvarande aktiepriset avspeglar all
information om aktien. Endast oförutsedda nyheter och händelser kan
påverka förändringar i aktiepriset beroende på att all "historisk" information
redan är diskonterad i aktiepriset. Random walk definieras av Malkiel, B
enligt följande: "A random walk is one in which future steps or direction
cannot be predicted on the basis of past actions."18

Random walk
Maurice Kendall fann att
priset på aktier och andra
varor inte förändrandes i
cykler utan det var en
random walk19, det vill säga
slumpmässighet. Kendall
antog nämligen att aktiepriset
var en oberoende variabel.
Han visade det genom ett
scatterdiagram. Vi kommer
nu visa en akties (Ericssons
B) kursrörelser i ett eget
tillverkat diagram för
perioden 1996-04-29 till
2001-04-24 i figur (2) som är ett exempel på random walk. På
scatterdiagrammets x-axel beskrivs gårdagens slutkurs medan y-axeln
förklarar vad slutkursen blev idag. Den inringade punkten i den nedre högra
delen av scatterdiagrammet förklarar att igår gick aktien upp med knappt en

                                                
17 Brealey, R & Mayers, S (2000).
18 Malkiel, B, (1999). A random walk down Wall Street. Sidan 24
19 Brealey, R & Mayers, S (2000).
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procent (t) och idag gick den ned med cirka en procent (t+1). Det finns inte
fler punkter i någon specifik del av scatterdiagrammet, vilket tyder på att det
inte finns någon systematik. Det är inte alltid enkelt att se den med blotta
ögat. Det går att beräkna systematiken med hjälp av korrelations-
koefficienten20 mellan varje dags kursförändring och nästkommande dag. Vi
har kommit fram till att korrelationskoefficienten är  -0,05 vilket tyder på att
det är relativt stor slumpmässighet i Ericssons aktieutveckling i jämförelse
mellan dagarna, det vill säga en random walk.

Om all information är tillgänglig kan investeraren ta sitt beslut baserat på
den information som finns på marknaden. Den systematiska risken är där-
med inräknad i den effektiva marknaden. Den osystematiska risken kan en
investerare reducera genom att diversifiera sina tillgångar.

Aktiekursens förändringar är mer eller mindre slumpmässiga (random walk),
vilket gör det svårt att prognostisera om kursen kommer att gå upp eller ner
i morgon. Eftersom morgondagens information inte är känd kan
investeraren inte veta om informationen kommer vara positiv eller negativ.
Det är först när informationen blir känd som kursen fastställs.

Svårigheter vid värdering av företag
Vid företagsvärdering och investeringsbedömningar finns det svårigheter
och osäkerhet i beslutsprocessen. Osäkerheten försöker beslutsfattarna
reducera genom att skaffa så mycket information som möjligt om beslutet.

Eftersom vissa variabler måste uppskattas blir utfallet ganska osäkert21. Om
exempelvis betydelsefulla eller väsentliga förändringar av någon variabel
skulle ske, under den prognostiserade perioden, kan det medföra att
investeringen skulle värderas annorlunda.

Några exempel på osäkerhetsfaktorer en beslutsfattare står inför vid en investerings-
bedömning är:

• Att uppskatta den förväntade omsättningstillväxten hos företaget,
vinstmarginalen eller de framtida kassaflödena från verksamheten.

• Att analysera marknaden för hur företagets produkter/tjänster kommer
utvecklas.

                                                
20 Korrelationskoefficienten beskriver sambandet mellan två olika variabler.
Korrelationskoefficieneten (r) kan vara mellan -1 till 1, där 1 är ett fullständigt linjärt,
positivt samband och -1 då det är ett fullständigt linjärt negativt samband. Om r skulle vara
lika med 0 (r = 1) betyder det att det inte finns något samband alls (nollkorellation).
Andersson med flera (1994). Regressions- och tidsserieanalys.
21 Denna problematik har bland annat Ola Mattisson och Jonas Harrysson två studenter vid
Stockholms universitet beskrivit i sin uppsats Kassaflödesvärdering. Industriföretag på A-listan
har värderats på 72 olika sätt. De har kommit fram till 432 värderingar per företag och totalt
4752 värderingar.
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• För att beräkna företagets värde måste även dess risk beräknas. Exempel
på risk är betavärde22 eller risken att en nyckelperson i företaget lämnar
företaget. En annan risk är att marknaden där företaget är verksamt kan
drabbas av oförutsedda händelser.

• Den potentiella investeraren kan också fråga sig om företagets affärsidé
håller.

Osäkerhet vid investeringsbedömningar och
företagsvärdering
Av ovanstående resonemang står beslutsfattaren inför en del osäkerhets-
faktorer. Människan är ingen naturlig statistiker och har svårt att se samman-
hang och fatta svåra beslut. Det är inget som säger att investerare är bättre
på att ta beslut än andra. Kahneman och Tversky har genom experiment på
bland annat läkare, ingenjörer och psykologer visat att de inte är bättre på att
fatta beslut än andra.

Vid investeringsbedömningar finns det både värderings- och beslutsfrågor
som måste besvaras. Det gör att investeraren kan gå i någon av de
psykologiska beslutsfällor som finns.

• Eftersom uppskattningar måste göras är det lätt att beslutsfattaren
förankrar sig vid någon specifik information, exempelvis historisk data
(försäljningstillväxt), vilket kan leda till ett felaktigt beslut. Beslutsfattare
kan även överskatta sin egen förmåga att uppskatta olika variabler.

• Om investeringsbeslutet är formulerat på ett svårt eller felaktigt sätt kan
även det leda till ett felaktigt beslut.

                                                
22 Exempelvis beskriver betavärdet vilken risk företaget har och vilket avkastningskrav
aktieägarna kräver. Ju högre risk desto högre avkastningskrav kräver marknaden. En riskfri
placering har ett betavärde lika med noll, ett exempel på detta är statsskuldväxeln. Genom
att beräkna alla aktiers betavärde på en aktiemarknad kan den genomsnittliga risken för att
placera pengar beräknas. Hela aktiemarknaden har ett betavärde lika med ett. Betavärdet är
svårt att veta i förväg, eftersom det beräknas på historisk data. Betavärdet beräknas normalt
på 36 alternativt 48 månader. Betavärdet måste därmed uppskattas eftersom det inte går att
beräkna hos ett icke noterat företag, därför används ofta ett branschbeta. Det är uppbyggt
av ett genomsnittligt betavärde hos företag inom samma bransch som redan är noterade.
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• En investerare som har bestämt sig för att investera i en börs-
introduktion söker eventuellt information som bekräftar det han/hon
redan vet eller vill höra.

De olika osäkerhetsfaktorerna vid företagsvärdering och investerings-
bedömning vi tagit upp ovan leder oss in på beslutsteori och de olika
psykologiska beslutsfällor en beslutsfattare kan gå i.
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3 BESLUT
Detta kapitel kommer behandla kognitiv psykologi och olika beslutsfällor vid
investeringsbedömningar.

Kognitiv psykologi och beslutsproblem
För beslutsfattare kan det vara viktigt att ha kännedom om sin egen
beslutsprocess. De bör vara medvetna om vilka preferenser de tar beslut på.
De bör även följa upp beslutet och se om det fick avsedd effekt. Att beslutet
inte fick det utfall som var tänkt kan bero på flera saker, till exempel att
alternativen inte var tydligt definierade, beslutet baserades på felaktig
information eller avvägningen mellan kostnaderna och fördelarna var
felaktig. Ibland ligger felet inte i beslutsprocessen utan snarare i
beslutsfattarens sätt att tänka. Intellektets sätt att ta emot och tolka
information kan negativt påverka de beslut vi tar.

Kognitiv psykologi är en vetenskap som undersöker hur människor
resonerar, formulerar bedömningar och tar beslut. En återkommande
observation är att människor gör misstag när de stöter på komplexa
problem. Till och med vardagssituationer kan vara tillräckligt komplicerade
för att utlösa misstag23.

Beslutsfällor
Det finns åtta olika psykologiska beslutsfällor24:
• Anchoring - man har funnit att människor förankrar sitt beslut i ett tidigt

stadium, exempelvis låser de fast sig vid en uppfattning och har svårt att
revidera denna oavsett ny information.

• Confirming evidence - beslutsfattaren söker efter sådan information som
stödjer hans beslut för att han skall känna att han tar rätt beslut.

• Overconfidence - beslutsfattaren har en överdriven tilltro till sin egen
förmåga att göra förutsägelser/bedömningar.

• Prudence trap -  gör att vi är överdrivet försiktiga när vi gör uppskattningar
av osäkra händelser.

• Recallability trap - innebär att vi ger tidigare dramatiska händelser onödigt
stor betydelse.

• Regression towards mean - innebär att det är naturligt med en återgång till en
genomsnittlig prestation efter en prestation som varit högre än normalt.

                                                
23 Redelmeier med flera (2001). Problems for clinical judgement : introducing cognitive psychology as one
more basic science.
24 Hammond med flera (1998).
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Alternativt vid en prestation som har varit lägre än normalt, vilken
återgår till en genomsnittlig prestation.

• Status Quo - som får oss att behålla nuvarande situation även om bättre
alternativ existerar.

• Sunk Cost - vilken uppmuntrar oss att vidhålla gamla misstag.

De fällor vi koncentrerar oss på är: Anchoring, Confirming evidence, Overconfidence
och regression towards mean. För en mer ingående beskrivning av de övriga
fällorna hänvisar vi till boken Fatta smarta beslut25.

Nedan följer ett resonemang från författarna: Kahneman med flera och
deras böcker Judgment under uncertainty: Heuristics and biases26 och Choices, Values
and Frames27. Hammond med flera beskriver psykologiska fällor som kan
påverka affärsbeslut i boken Fatta smarta beslut28. Detta beskrivs även i
artikeln The hidden traps in decision making29, vilken är en sammanfattning av
deras bok.

Det som gör fällorna farliga enligt Hammond med flera, är deras osynlighet.
På grund av att de är inetsade i vår tankeprocess misslyckas vi känna igen
dem, även om vi går rakt i dem.

The anchoring trap
Vid beslut tar intellektet ofta en oproportionerlig stor vikt av den första
informationen vi tar emot. Första intrycket, uppskattningar eller fakta,
förankrar och påverkar efterföljande tankar och bedömningar30.

För att demonstrera anchoring lät Kahneman med flera31 ett antal personer
uppskatta olika kvantiteter uttryckt i procent. I ett av exemplen skulle
testpersonen uppskatta andelen afrikanska nationer i FN. I försöks-
personens närvaro fick man fram ett tal mellan 0 och 100 genom att snurra
på ett lyckohjul. Försökspersonen skulle först antyda om talet var högre eller
lägre än andelen nationer. I andra steget skulle de uppskatta andelen nationer
genom att röra sig upp eller ner från det givna talet. Olika grupper fick olika
tal för varje exempel och dessa godtyckliga tal hade en tydlig effekt på
uppskattningarna. Grupper som fick 10 som utgångspunkt hade en median-
uppskattning av andelen nationer i FN på 25 procent. Grupper som fick 65
som utgångspunkt hade en medianuppskattning på 45 procent. Kahneman
& Tversky´s experiment visade att, även om personerna fick en ”belöning”
för korrekta uppskattningar förankrade de sitt svar.

                                                
25 Hammond med flera (1999).
26 Kahneman med flera (1982).
27 Kahneman, D & Tversky, A (2000). Choices, Values and Frames.
28 Hammond med flera (1999).
29 Hammond med flera (1998).
30 Ibid
31 Kahneman med flera (1982).
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I affärsvärlden är den vanligaste typen av förankring tidigare händelser eller
trender32. En aktieanalytiker tittar till exempel på föregående års resultat när
en bedömning av företagets värde ska göras. De gamla siffrorna blir ett
ankare som aktieanalytikern sedan justerar baserat på olika faktorer. Även
om denna metod kan leda till rimliga uppskattningar läggs för mycket vikt på
tidigare händelser och inte tillräckligt på andra faktorer33.

Är det troligt att en person som ska fatta ett investeringsbeslut på något sätt
förankrar sitt beslut? Ett flertal experiment har visat att förankring påverkar
beslutsfattandet34. Man kan ifrågasätta om en laboratoriemiljö verkligen kan
spegla en beslutssituation i det verkliga livet. Förankring visar sig dock inte
bara i en laboratoriemiljö utan även i många vardagssituationer. En besluts-
fattare borde utgå från flera utgångspunkter, men ofta används den första
tanken som utgångspunkt.

The confirming evidence trap
Enligt Hammond med flera35 innebär bekräftelsefällan att vi söker
bekräftande information som stödjer vår nuvarande ståndpunkt medan vi
undviker information som motsäger den.

Hammond med flera exemplifierar med att en investerare under en tid varit
oroad över att kurserna på aktiemarknaden stigit för mycket. Han har i stort
sett bestämt sig för att sälja det mesta av sin aktieportfölj och investera
pengarna i en valutafond istället. Men innan han ringer sin aktiemäklare
beslutar han sig för att göra en sak till för att kontrollera att han gör rätt.
Investeraren ringer en god vän som han vet sålde sin aktieportfölj förra
veckan, för att höra hur han tänkte. Han argumenterar övertygande om att
en kraftig nedgång är förestående.

Förhoppningsvis låter investeraren inte samtalet bli avgörande, för då har
han just gått i bekräftelsefällan. Det vore konstigt om inte hans vän skulle
honom starka argument för sitt beslut.

Bekräftelsefällan påverkar inte bara det sätt beslutsfattare söker information,
utan också det sätt de tolkar den på. Fällan får beslutsfattare att sätta alltför
stort förtroende till den bekräftande informationen och mindre tilltro till den
motsägande informationen. Istället för att ringa upp en god vän läser
beslutsfattaren i en finanstidning en artikel som diskuterar en möjlig nedgång
på aktiemarknaden. Då skulle han vara mindre kritisk till de argument som
stödjer en försäljning av aktier och mer kritisk till argument som vill hålla
honom kvar på marknaden.
                                                
32 Hammond med flera (1998).
33 Ibid
34 Kahneman med flera (1982); Kahneman & Tversky (2000).
35 Hammond med flera (1999).
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Det är två grundläggande psykologiska krafter som verkar. Den första
innebär att beslutsfattare omedvetet vet vad de vill göra innan de vet varför
de vill göra det. Den andra innebär att beslutsfattare är mer benägna att bli
engagerade i saker som de har en positiv uppfattning om och mindre
benägna att engagera sig i saker de har en negativ uppfattning om36.

Beslutssituationen kännetecknas ofta av osäkerhet och risker. För att
minimera dessa och känna sig lite säkrare på beslutet, kan beslutsfattaren
söka bekräftande information. Beslut vid investeringar kan få stora
konsekvenser och sannolikheten att beslutsfattaren diskuterar sitt beslut med
någon annan person eller söker information är stor.

The overconfidence trap
Även om de flesta individer inte är bra på att uppskatta värden eller göra
prognoser, överskattar de flesta sin förmåga att göra sådana37. Detta kan leda
till felbedömningar som i sin tur kan leda till dåliga beslut.

Hammond med flera38 har gjort ett experiment som bygger på en tidigare
undersökning av Kahneman & Tversky. Försökspersonerna fick besvara
följande frågor: Uppskatta vad Dow-Jones stängningsvärde kommer vara i
slutet av nästa vecka? Hur säker skulle du vara på din uppskattning? Ange ett
högsta värde, ett som du tror det bara finns 1 procents sannolikhet att det
verkliga värdet på Dow-Jones överstiger. Ange även ett lägsta värde, som du
tror att det bara finns 1 procents sannolikhet att det verkliga värdet av Dow-
Jones understiger. Du skapar ett intervall så att det verkliga Dow-Jones
värdet med 98 procents sannolikhet faller mellan ditt lägsta och högsta
värde.

Rent statistiskt bör man kunna förvänta sig att det endast är i 2 procent av
fallen det verkliga värdet faller utanför det angivna intervallet. Men
Hammond med flera visade att värdet brukar ligga utanför intervallet, 20 till
30 procent av gångerna. Eftersom de flesta individer har övertro till sin
förmåga att göra uppskattningar, skapar de ett alltför smalt intervall.

Beslutsfattare inom affärsvärlden bör tänka på detta, eftersom stora
investeringar ofta bygger på olika uppskattningar. Om en beslutsfattare
underskattar det högsta värdet eller överskattar det lägsta värdet för en viktig
variabel (till exempel budgeterad försäljning), kan de missa en bra möjlighet,
eller utsätta sig för en större risk än de är medvetna om39.

                                                
36 Hammond med flera (1998).
37 Hammond med flera (1999).
38 Ibid
39 Hammond med flera (1998).
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En av de främsta anledningarna till att bedömningsförmågan överskattas är
förankring. När beslutsfattaren gör en första uppskattning av variabeln
tenderar de flesta att först titta på möjligheterna mitt på skalan. Det leder
ofta till förankring och en onödigt snäv uppskattning av intervallets möjliga
värden40.

Människor är ganska bra på att uppskatta värden som rör tid, avstånd, vikt
etcetera. Det beror på att de hela tiden gör sådana uppskattningar och får
snabb feedback. Genom att människor gör uppskattningar dagligen
kalibreras våra sinnen41. Om beslutsfattaren får kontinuerlig feedback på de
investeringsbeslut han tar är det möjligt att han blir bättre och bättre på
uppskatta värden. Men vid investeringsbeslut finns det ett antal variabler
exempelvis tillväxttakten och betavärdet som är svåra att uppskatta och det
räcker att en variabel uppskattas fel för att det ska få stora följder. Det kan
även vara svårt att dra några slutsatser från feedback, eftersom investerings-
beslut inte är lika homogena som att uppskatta avståndet mellan punkt A
och B.

Regression towards mean
Begreppet regression towards mean kommer från en studie av Sir Francis
Galton42. En allmän slutsats av hans arbete var att barn tenderar ”att gå mot
genomsnittet”. Till exempel, föräldrar som är längre än genomsnittet
tenderar att ha barn som är kortare än dem eller föräldrar som är kortare än
genomsnittet tenderar att barn som är längre än dem.

Kahneman med flera43 gjorde följande observation av nya piloter och erfarna
instruktörer. De observerade att beröm efter en mjuk landning ofta följs av
en sämre landning nästa gång. Hård kritik efter en ojämn landning följs ofta
av en förbättring nästa gång. Eftersom instruktörerna hade berömt sina
elever vid bra landningar och tillrättavisat dem vid dåliga landningar. Då
drog instruktörerna den felaktiga slutsatsen att bestraffningar är effektivare
än belöningar.

Om man inte har en förståelse för vad regression towards mean innebär och
dess effekter kan det påverka ens värderingar och beslut. Eftersom
människor har svårt att upptäcka regression towards mean i enkla och
okomplicerade vardagssituationer är risken att ett komplicerat investerings-
beslut även påverkas.

Ett exempel är att Nokia har överraskat marknaden gång på gång när de
lämnat positiva rapporter. Analytikerna förväntar sig ett visst resultat, bättre
                                                
40 Hammond med flera (1999).
41 Hammond med flera (1998).
42 Galton publicerade en rapport Regression towards Mediocrity in Hereditary Stature (1885);
Willoughby, T (1996). Introduction to Correlation and Regression.
43 Kahneman med flera (1982).
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lönsamhet och goda framtidsförutsättningar. När Nokia överträffar
förväntningarna stiger kursen. Det kan leda till att analytikerna vänjer sig vid
att Nokia alltid redovisar bra rapporter. Enligt teorin borde vinsten någon
gång gå mot genomsnittet och då ska nog marknaden inte reagera så kraftigt.
Om Nokia redovisar en bra rapport, men som inte överraskar analytikernas
förväntningar ses det som en dålig rapport och kursen sjunker, vilket har
hänt flera gånger.

I kapitlen ovan har vi gått igenom olika teorier för att kunna göra analysen.
De olika teorierna är: företagsvärdering, effektiva marknader och
psykologiska beslutsfällor.
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4 ANALYS
I detta kapitel kommer vi att gå igenom resultatet för respektive fråga i undersökningen.
Vi kommer avsluta med att diskutera validiteten och reliabiliteten i undersökningen.

Hypotes
Vi tror att de som handlar med aktier och investerar i börsintroduktioner går
i psykologiska beslutsfällor. Vi tror även att vanliga aktiesparare hamnar i
dessa beslutfällor oftare än aktieanalytiker.

Analys av psykologiska beslutsfällor
Fällorna kan påverka våra beslut enskilt, men är ännu farligare när de
samverkar och förstärker varandra44. Vi har konstruerat vår enkät för att
kontrollera om en beslutsfattare vid ett investeringsbeslut går i någon av
fällorna. Enkäten finns med som bilaga 1. Varje fråga är formulerad för att
testa en fälla men enligt Hammond med flera finns det en del svårigheter
med att isolera dem enskilt.

Enkäten inleds med en kort inledning om undersökningen och efter det
följer ett komprimerat prospekt av ett IT-konsultbolag. Den första
informationen testpersonen får är finansiell information bestående av
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal. Baserat på
den finansiella informationen ska de besvara en fråga. Sedan följer ytterligare
information i form av att VD:n beskriver bland annat marknaden och
kunderna. Därefter ska testpersonen besvara fler frågor. Nedan följer ett
resonemang kring vår undersökning där vi går igenom resultatet från
frågorna i undersökningen.

Syftet med fråga ett var att kontrollera att testpersonerna hade handlat med
aktier. Samtliga testpersoner svarade Ja på frågan.

Första förankringsfrågan
I prospektet som skickades till testpersonerna nämner vi att det är ett IT-
konsultbolag i inledningen. Testpersonerna borde basera sina beslut på
finansiell information men det visade sig att ordet IT-konsultbolag
påverkade vissa personers beslut.

Fråga två samt frågorna tre, fyra och sex (enligt numrering i bilaga 1)
behandlar förankring. Individer har en förmåga att förankra sina beslut på
den första informationen och de intryck de får. Även om det tillkommer ny

                                                
44 Hammond med flera (1998).
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relevant information, som borde innebära att beslutet justeras vidhåller
testpersonerna samma inställning.

Finansiell information ges till testpersonerna (för att se vilken, se bilaga 1).
Frågan löd enligt följande:

Antag att Ni har en summa pengar Ni kan använda till att investera i
värdepapper.

Baserat på den finansiella informationen du fått ovan, hur skulle du ställa dig
inför möjligheten att teckna dig inför börsintroduktionen?

Ja, jag skulle kunna tänka mig teckna aktier i företaget
Nej, jag tror inte att jag skulle teckna mig för aktier i företaget

Svara i procent hur säker du är på ditt svar? (skala 0 - 100,
där 0 % = fullständigt osäker och 100 % = fullständigt säker)

_________ %

Det var ingen av aktieanalytikerna, men 15 procent av aktiespararna som
förankrade sin bedömning av företaget bara för att företaget är verksamt
inom IT-branschen45. En kommentar vi fick var till exempel ”Trött på IT-
bolag”. Även om IT-branschen är under stark press kan man inte dra alla
företag över en kant.

Av analytikerna var det en person som valde att inte svara på frågan, medan
samtliga aktiesparare besvarade den. Antalet analytiker som angav att de
nästan var fullständigt säkra46 var 53 procent och 38 procent av
aktiespararna. Det var en del som tyckte att det var för lite information för
att kunna ta ett beslut. En analytiker kommenterade frågan så här: ”Går inte
att fatta beslut enbart på finansiella uppgifter” en annan sa ”skulle aldrig
fatta beslut utifrån en resultat och balansräkning”.

Testpersonerna ska inte gå i fällan och förankra sin bedömning av företaget
på grund av att det nämns i en mening att det är ett IT-konsultbolag. I detta
skede av beslutet har de bara tillgång till finansiell information och beslutet
bör baseras på den, därför behöver de inte vara alltför säkra i sin
bedömning.

I samband med att vår undersökning skickades ut kom det en hel del
negativa nyheter om Framfab och olika analytiker spekulerade i om och när

                                                
45 Det kan uppfattas som en generalisering, men vi menar att om testpersonen har
fördomar om någonting måste det finnas en upphovskälla varifrån fördomarna kommer
ifrån, det vill säga förankring .
46 Svarat 90 eller 100 procent.



                 Blekinge Tekniska Högskola ANALYS
                 Institutionen för ekonomi och management
                 Magisteruppsats

24

företaget skulle gå i konkurs47. Det finns risk att dessa rubriker har indirekt
påverkat några av testpersonernas svar.

Andra förankringsfrågan
Syftet med frågan var att kontrollera om de tar till sig den nya informationen
eller om testpersonerna förankrar sitt beslut.

Ytterligare information ges till testpersonen (för att se vilken information se
bilaga 1). Frågan löd enligt följande:

Baserat på den ytterligare information du fått, hur skulle du ställa dig inför
möjligheten att teckna dig inför börsintroduktionen nu?

Ja, jag skulle kunna tänka mig teckna aktier i företaget
Nej, jag tror inte att jag skulle teckna mig för aktier i företaget

Svara i procent hur säker du är på ditt svar? (skala 0 - 100,
där 0 % = fullständigt osäker och 100 % = fullständigt säker)

_________ %

Av aktiespararna anser vi att det är 46 procent som har förankrat sitt beslut.
Av aktieanalytikerna som svarat anser vi att det är 81 procent som har
förankrat sitt beslut och inte justerat sin grad av säkerhet. Det är en stor
skillnad mellan aktiespararna och aktieanalytikerna men de senare har haft en
mer negativ inställning till att teckna sig. En stor del har svarat Nej på både
fråga två och tre med 100 procents säkerhet. En av aktieanalytikerna
besvarade inte frågan medan alla aktiesparare svarade. Några av
analytikernas kommentarer: ”Iskall bransch” en annan ”IT är stendött”.

Vår definition av förankring i denna fråga är om personerna har svarat Nej
på både fråga två och tre och procentsatsen är oförändrad eller ökar.
Alternativt om de har svarat Ja på både fråga två och tre och procentsatsen
är oförändrad eller ökar.

I VD:n har ordet (se bilaga 1) får testpersonerna information om företagets
framtidsvisioner och prognoser för bland annat tillväxten. Nu kan
testpersonen skapa en helhetsbild av företaget för att göra en värdering. Men
det är inte alla som tar åt sig den nya informationen och justerar sitt beslut.
Eftersom testpersonerna bör ha skapat sig en bättre bild av företaget borde
graden av säkerhet öka. Det var 62 procent av aktieanalytikerna som svarade
att de var nästan fullständigt säkra, en ökning i jämförelse med fråga två då
det var 53 procent. Antalet aktiesparare som nästan är fullständigt säkra har
minskat från 42 procent till 31 procent.

                                                
47 Linnala, T, Lott säkrare än Framfab.
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Testpersonen bör inte förankra sitt beslut på den tidigare finansiella
informationen. Copeland med flera skriver i ett av värderingsstegen att man
ska förutse prestationen i framtiden för exempelvis olika poster i resultat-
räkningen48. Om då testpersonen bara använder sig av historisk data och
beräknar dessa poster på förändringen från tidigare år gör testpersonen en
förankring i den gamla datan.

Tredje förankringsfrågan
Fråga fyra är formulerad för att se om undersökningsgruppen är förankrad
vid VD:s uttalande i enkäten om företagets tillväxt. Han säger där att
företaget kommer ha en tillväxt på 20 till 30 procent under de närmaste åren.
Han säger också att marknaden företaget verkar på kommer ha en tillväxt på
25 till 50 procent. Vi kontrollerade även hur säkra de var på sitt svar. Frågan
löd enligt följande:

Hur stor försäljningstillväxt årligen tror du att företaget kommer ha under de
närmaste fem åren?

_____%

Med hur stor sannolikhet tror du att denna tillväxt kommer att inträffa?
(skala 0 - 100, där 0 % = fullständigt osäker och 100 % = fullständigt säker)

_________ %

Av aktieanalytikerna anser vi att det är 64 procent som har förankrat sig vid
det VD har sagt, då de uppskattat tillväxten i företaget till någonstans mellan
20-30 procent årligen. Av aktiespararna är det 33 procent som förankrat sig
vilket är stor skillnad från analytikerna. Aktiespararna har varit försiktiga och
många har uppskattat tillväxten till omkring 10 procent.

Av analytikerna är det 17 procent som valt att inte svara på frågan och av
aktiespararna var det 8 procent. Medan resterande har försökt uppskatta
tillväxten utifrån den information de fått. Få av testpersonerna har
uppskattat tillväxten till högre än 30 procent trots att marknaden tros öka
mer enligt VD:n.

Analytikerna var ganska osäkra på sin egen bedömning, de flesta trodde att
tillväxten skulle inträffa med 50 procents sannolikhet även om det fanns de
som hade både högre och lägre siffror. Detta beror troligen på att de är
medvetna om hur svårt det är att uppskatta tillväxten hos ett företag.
Aktiespararna var mer säkra på sina svar, det fanns till exempel en som var
100 procent säker på att den tillväxttakt han skrev skulle inträffa. Att de är

                                                
48 Copeland med flera (2000).
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mer säkra än analytikerna kan möjligtvis bero på att de inte har kunskap om
hur svårt det är att uppskatta tillväxten.

En fråga som är formulerat på detta vis är inte lätt att besvara, eftersom det
handlar om framtiden. För att kunna uppskatta försäljningstillväxten måste
testpersonen veta mer om företagets verksamhet, produkter/tjänster och
marknaden etcetera, än vad som framgår i prospektet.

Även med all tillgänglig information är det svårt att uppskatta försäljnings-
tillväxten. I denna fråga provocerade vi fram ett svar. Det gjorde att många
antagligen tog den enkla utvägen att tro på VD:s ord om tillväxten eftersom
det var den enda säkra information de hade att tillgång till.

Det var en ganska stor skillnad i hur många som gick i fällan av analytikerna
och aktiespararna. Det kan bero på att analytikerna i brist på tillräcklig
information för att göra en egen bedömning ansåg att VD:s bedömning
skulle vara bättre än deras egna bristfälliga.

Några av analytikerna kommenterar frågan och säger bland annat
”ofullständig information, krävs en omfattande analys för att göra en sådan
bedömning”. En annan säger ”VD:s prognos är väldigt optimistisk eftersom
vi är på väg in i en lågkonjunktur”. Detta visar på att analytikerna är
medvetna om hur svårt det är att uppskatta tillväxten hos ett företag

Regression towards mean
Fråga fem handlar om irrelevant information. Med irrelevant information
menar vi att denna information inte ska påverka själva beslutet. I frågan är
det beslutsfällan regression towards mean som vi undersöker. I frågan säger
informationschefen att en minskad orderingång för tillfället kommer
medföra att företaget ändå får en genomsnittlig försäljning enligt prognos.
Frågan löd enligt följande:

Tre dagar innan teckningstidens utgång, intervjuas informationschefen. Hon
säger då att ”orderingången kommer att minska nästkommande kvartal
beroende på naturliga svängningar och inga strukturella förändringar”. Hon
menar dock att företaget kommer uppnå den prognostiserade försäljningen
(orderingången) under helåret.

Hur stor är sannolikheten nu att du skulle köpa aktien?
(skala 0 - 100, där 0 % = helt säker på att inte köpa och 100 % = helt säker
på att köpa)

________ %
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Av aktiespararna har 65 procent gått i fällan och bland aktieanalytikerna är
det 53 procent. Definitionen för att testpersonen har gått i fällan är att de
förändrar sitt svar i förhållande till fråga tre.

Det som nämns i frågeställningen är irrelevant information och beslutsfällan
regression towards mean. Det beror på att ”marknaden ser långsiktigt och
kortsiktiga svängningar i exempelvis orderingång inte borde påverka ett
företags värde”49 vilket vi nämner i kapitlet om företagsvärdering. Det
resulterar i att informationen som informationschefen kommer med, borde
inte påverka investeringsbedömningen.

Det är färre aktieanalytiker som går i fällan i förhållande till aktiespararna.
Det kan bero på att de har mer kunskaper om företagsvärdering och därmed
lättare ser vilka faktorer som påverkar värderingen av företaget. I båda
grupperna är det en majoritet som går i fällorna. Det innebär i sin tur att
investerare tar beslut på irrelevant information, och att de kan ta felaktiga
beslut vid investeringsbedömningar.

I ett experiment Kahneman med flera50 genomförde, undersökte de besluts-
fällan regression towards mean. Resultatet av undersökningen var att en stor
andel av testpersonerna gick i beslutsfällan. Vår undersökning visade samma
resultat.

Fjärde förankringsfrågan
Även i denna fråga undersöker vi om testpersonerna förankrar sig. Frågan
löd enligt följande:

Två dagar innan teckningstidens utgång ger VD:n en intervju i Dagens
industri där han säger att ”man har konstaterat att lönsamheten kommer bli
väsentligt lägre än vad man tidigare har sagt. Lönsamheten kommer
troligtvis mer än halveras.”

Hur stor är sannolikheten nu att du skulle köpa aktien?
(skala 0 - 100, där 0 % = helt säker på att inte köpa och 100 % = helt säker
på att köpa)

________ %

Av aktieanalytikerna är det ingen som förankrar sig. När det gäller
aktiespararna har 8 procent gått i fällan och förankrat sitt svar. Vår definition
av förankring i denna fråga är om testpersonerna har ett oförändrat svar i
förhållande till fråga fem. Vi anser också att de som skriver 0 procent i fråga
sex och skriver 0 procent i fråga fem inte heller har gått i fällan. Det beror på

                                                
49 Copeland med flera (2000).
50 Kahneman med flera (1982).
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att de som har skrivit 0 procent i fråga fem inte har någon möjlighet att
reducera sin investeringsvilja.

Informationen som kommer fram i intervjun med VD:n är av så allvarlig
karaktär att testpersonen bör reducera sannolikheten för köp. Enligt
Copeland med flera51 är det två primära värdedrivare som påverkar det fria
kassaflödet (Free Cash Flow) och slutligen värdet på företaget.

• Den ena är tillväxttakten på företagets intäkter, vinst (lönsamheten) och
kapitalstrukturen.

• Den andra är avkastning på investerat kapital.

Dessa värdedrivare är logiska enligt sunt förnuft. Ett företag som får en
högre vinst för varje investerad krona i företaget kommer att vara värt mer
än ett liknande företag som får en lägre vinst för varje krona av investerat
kapital52. I vår frågeställning sjunker lönsamheten kraftigt och då bör
aktieinvesteraren istället välja ett annat företag.

En aktiesparare som förankrade sig har motiverat sitt ställningstagande med
följande kommentarer. ”VD har drömt för ljuva drömmar, vilket man får
räkna med”.

Summering av förankringsfrågorna
Frågorna två, tre, fyra och sex (se bilaga) mäter som vi tidigare nämnt
framförallt förankringsfällan. I dessa frågor förankrar sig testpersonerna i
olika grad, alltifrån 15 till 81 procent. Kahneman och Tversky53 genomförde
ett experiment där de hade ett flertal olika förankringsfrågor och fann att
många gick i denna fälla. Det var även många i vår undersökning av
testpersonerna som gick i förankringsfällan.

När vi summerar samtliga förankringsfrågor får vi fram ett genomsnitt.
Bland aktieanalytikerna är det 36 procent som i genomsnitt förankrar sig per
fråga och av aktiespararna är det 26 procent. Aktieanalytikerna får ett högre
genomsnitt av förankring. Det beror på att en del av dem valde att svara Nej
med 100 procent säkerhet på både fråga två och tre.

Det är inte samma personer som förankrar sig i frågorna (två, tre, fyra och
sex) utan en del personer går i en del förankrings fällor och en del i andra.

Båda grupperna var i allmänhet mer säkra på att investera, alternativt inte
investera i frågorna två och tre i förhållande till fråga fyra där de var mindre
säkra på hur stor tillväxttakten skulle bli.

                                                
51 Copeland med flera (2000). Sidan 137
52 Copeland med flera (2000).
53 Kahneman & Tversky (2000).
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”Random walk” och tvärsäkerhetsfällan
Fråga sju behandlar effektiva marknader och random walk men även den
psykologiska beslutsfällan overconfidence. Effektiva marknader och random
walk innebär att man inte kan förutse aktiekursen följande börsdag baserat
på historisk data. Frågan löd enligt följande:

Veckan (11/6 -15/6) efter introduktionsdagen är slutkursen för aktien enligt
följande:

Datum    11/6  12/6      13/6    14/6 15/6
Dag: Måndag Tisdag     Onsdag   Torsdag Fredag
Aktiekurs: 84  87        81     77 70

Vad tror Ni slutkursen blir måndagen den 18/6? ______

Ange med 99 procents sannolikhet inom vilket intervall Ni tror att
aktiekursen hamnar den 18/6.

Intervall___________________

Det är 76 procent av aktiespararna som fastställer en slutkurs. Av aktie-
analytikerna är det 86 procent som skriver en slutkurs för aktien på
måndagen. Det är alltså relativt många som går i denna fälla.

Det är 8 procent av aktiespararnas medlemmar som inte har besvarat frågan
och 17 procent av gruppen aktieanalytiker.

För att besvara frågan rätt kan testpersonen antingen låta bli att besvara den
eller skriva samma slutkurs som det var på fredagen (70). Även om
testpersonerna inte kan teorin om slumpmässighet (random walk) borde de
som handlar med aktier inse att det förväntade värdet ska vara oförändrat på
grund av att det är mest troligt att ingen ny information kommer ut. Det
verkliga värdet för måndagen var 77.

I delfråga två är det 85 procent av aktiespararna som skriver ett för smalt
intervall och därmed går i fällan overconfidence, av aktieanalytikerna är det
55 procent. Av aktiespararna respektive aktieanalytikerna har 15 respektive
35 procent ej besvarat delfråga två.

Det är relativt många som går i fällan. Testpersonen borde inte göra det
eftersom de ska ange ett intervall där de med 99 procents sannolikhet tror
att slutkursen kommer hamna. Testpersonen bör ange ett relativt stort
intervall, med det gör de inte på grund av övertro till sin förmåga.
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I en jämförelse med Hammond med flera54 och deras resultat är det stor
skillnad. I sin undersökning kom de fram till att testpersonerna i 20 till 30
procent av fallen inte lyckades sätta ett tillräckligt stort intervall. Medan vi
kom fram till att testpersonerna i cirka 70 procent av fallen gick i fällan.

Bekräftande information
Fråga åtta är uppdelad i en A- och en B-fråga. A-frågan handlar om att
försökspersonen skall ange hur pålitliga olika informationskällor är. I B-
frågan ska testpersonen ange hur pålitlig de anser informationskällan
rekommendationsbrev är med antagandet att informationen stödjer deras
tidigare val gällande att investera eller inte.
Frågan löd enligt följande:

Glöm nu börsintroduktionen och svara generellt på denna fråga. Skriv för
respektive informationskälla en siffra mellan 1 - 10 beroende på hur pålitlig
du anser denna informationskälla är? Där 10 = mycket pålitlig information
och 1 = mycket osäker information. (Ni får använda samma siffra flera
gånger)

___ Affärsvärlden

___ Veckans affärer

___ Dagspress (ex. Dagens nyheter)

___ Dagens industri

___ Finanstidningen

___ Pressrelease från företaget

___ Rekommendationsbrev (ex. från banker och fondkommissionärer)

___ TV/radio

Delfråga två
Antag att det kommer ett rekommendationsbrev från en analytiker-
avdelning på en välrenommerad bank som stödjer ditt tidigare val gällande
att investera eller inte i börsintroduktionen. Skriv en siffra hur pålitlig du
anser denna information är? Där 10 = mycket pålitlig och 1 = inte alls
pålitlig.

_____

Av de aktiesparare respektive aktieanalytiker som besvarat frågan är det 38
respektive 36 procent som går i fällan. Av gruppen aktieanalytiker är det 18
procent som inte besvarar frågan, och 4 procent av aktiespararna. Vi anser
                                                
54 Hammond med flera (1999).
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att om testpersonen höjer sitt värde i fråga B i förhållande till fråga A har de
gått i bekräftelsefällan.

Testpersonen borde inte gå i bekräftelsefällan utan vara mer kritisk till
information och inte bara söka sådan information som bekräftar vad de
redan vet. Det är bättre att söka efter all tillgänglig information.

Hammond med flera55 har gjort ett experiment gällande bekräftande
information och resultatet56 från undersökningen var att merparten gick i
fällan. När vi i vår undersökning testade samma fälla är det cirka 1/3 av
testpersonerna som går i den.

Diskussion

Validitet och reliabilitet
Det är svårt att bedöma hur stor validiteten57 är vid en experimentell
undersökning. Vi har testat undersökningen på en testgrupp för att se om
enkäten mäter vad vi ville att den skulle mäta. De personer som har besvarat
enkäten kan anses ha god erfarenhet av aktiehandel, då de antingen utövar
det i sitt yrke eller har ett stort intresse av aktiehandel.

I de frågor som framförallt behandlar beslutsfällan förankring är det svårt att
veta om det endast är förankring vi undersöker. Många av de fällor vi
undersöker i frågorna går in i varandra, därför är det svårt att säga exakt
vilken/vilka fällor vi mäter.

Hur stor reliabilitet58 vi har i vår undersökning är svårt att bedöma. Vi tror
att reliabiliteten är relativt god vad gäller att mätningen inte påverkas av vem
som utför mätningen. När det gäller undersökningens reliabilitet är den inte
lika hög som en undersökning som är baserad på fakta eller data, eftersom
testpersonerna som besvarar enkäten gör det utifrån sina egna subjektiva
omdömen. Testpersonernas benägenhet att besvara sanningsenligt bör vara
stor då de har stort intresse av aktier.

Det gällande börsklimatet kan ha påverkat reliabiliteten i undersökningen.
Ett flertal testpersoner anser att IT inte är en bransch att satsa på vid denna
                                                
55 Hammond med flera (1999).
56 Experimentet har de hämtat från Lord med flera (1979). Biased Assimilation and Attitude
Polarization: The Effects of Prior Series on Subsequently Considered Evidence.
57 Lundahl, U och Skärvad, P-H (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer.
Validitet definieras av författarna som frånvaro av systematiska mätfel eller som Eriksson
och Wiedersheim-Paul säger i sin bok Att utreda, forska och rapportera (1991) ett
mätinstrument som mäter vad den avser att den ska mäta.
58 Lundahl, U och Skärvad, P-H (1999). ”En undersökning med god reliabilitet
kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller de
omständigheter under vilka den sker. I en undersökning med god reliabilitet påverkas
mätningen i liten utsträckning av tillfälligheter - det finns få slumpmässiga fel." Sidan 152
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tidpunkt. När undersökningen skickades ut kom det negativa nyheter om
Framfab nästan varje dag, analytikerna spekulerade när Framfab skulle gå i
konkurs. I artikeln Lott säkrare än Framfab skrev Tomas Linnala ”Efter
Framfabs fall från 325 kronor som högst förra året till 1 krona som lägst i
veckan, är i princip 25 aktier i Framfab lika mycket värda som en trisslott.
Frågan är då om Framfab eller trisslotten är den bästa placeringen?”59. Det
finns en viss risk att dessa rubriker indirekt påverkat några av
testpersonernas svar. Det kan ha påverkat testpersonerna så att de blivit mer
negativt inställd till börsintroduktionen, men de går fortfarande i de
psykologiska beslutsfällorna.

The Framing Trap
En annan psykologisk beslutsfälla är formuleringsfällan som vi inte direkt
har testat utan tänkte på när vi konstruerade vårt experiment. Vi beskriver
kort nedan vad formuleringsfällan är och hur den påverkar
beslutsfattandet60.

Första steget i en beslutsprocess är att formulera problemet. Det är ett av de
svåraste stegen i processen. Hur problemet formuleras kan påverka valen
som görs.

Formuleringsfällan har många skepnader och den är ofta nära relaterad till
andra psykologiska fällor. Formuleringen kan etablera status quo eller
introducera en förankring. Den kan framhäva sunk cost eller leda dig mot
confirming evidence. Beslutsforskare har dokumenterat att formuleringar
som ställer vinster mot förluster stör beslutsfattandet särskilt ofta.

Genom att vi känner till formuleringsfällan har vi varit medvetna om
problematiken när vi har konstruerat vår enkät. Vi har nu analyserat den data
vi fick in från undersökningen med hjälp av teorier. Sedan följer våra
slutsatser av denna analys.

                                                
59 Linnala, T, Lott säkrare än Framfab.
60 Hammond med flera (1998).
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5 SLUTSATSER
Här nedan kommer vi först att redogöra för en modell som vi har konstruerat med hjälp
av de teorier vi använt och den analys vi har genomfört. Vi kommer sedan redovisa
resultatet av vår undersökning för de olika psykologiska beslutsfällorna. Slutligen
avslutar vi med en hypotesanknytning och förslag på fortsatt forskning.

Steg vid investeringsbeslut
Flödesschemat beskriver de olika stegen i investeringsbeslutet. Det är en
förenklad modell61 av beslutsprocessen och det är möjligt att investeraren
ibland får gå tillbaka i den om förutsättningarna förändras. I modellen har vi
medvetet valt att bara redovisa de psykologiska beslutsfällor vi har testat i
undersökningen.

I första steget samlar
beslutsfattaren in
information om
företaget. Den kan
bestå av historisk
finansiell
information, till
exempel resultat-
räkning,
balansräkning, kassa-
flödesanalys, nyckel-
tal och betavärdet.
Vår undersökning
visar att beslutsfattaren söker bekräftande information som stämmer
överens med hans egen uppfattning. Beslutsfattaren måste också ta hänsyn
till risken som finns i varje moment. När den finansiella informationen
inhämtas och tolkas finns det en historisk risk.

• I vår undersökning var det 15 personer (38 procent) av de 39 som
besvarade fråga åtta (se bilaga 1) som sökte bekräftande information.
Det var något fler aktiesparare än analytiker som gick i fällan. Resultatet
som Hammond med flera62 fick bekräftar vår undersökning.

När beslutsfattaren anser sig ha tillräckligt med information om företaget
påbörjar han analysen. Han gör en marknadsanalys av affärsidén,
tillväxttakten, företagets produkter/tjänster samt företagsledningen och dess

                                                
61 Källa: egen
62 Hammond med flera (1999).
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nyckelpersoner etcetera. För att göra en marknadsanalys använder sig
beslutsfattaren av verktyg som till exempel SWOT, Five Forces63 och DCF-
modellen för att värdera den insamlade datan. Vid marknadsanalysen
handlar det främst om framtida risker. Det är svårt att med säkerhet veta hur
marknaden kommer att utvecklas. Beslutsfattaren måste vara medveten om
de psykologiska beslutfällorna förankring och regression towards mean när
han ska analysera den insamlade datan.

• Det var 6 personer (14 procent) av totalt 43 som förankrade sitt svar i
fråga två eller sex (se bilaga 1), vilka vi anser handlar om
marknadsanalysen. Samtliga som förankrade sig var aktiesparare.

• Enligt vår undersökning var det 25 (58 procent) av totalt 43 som inte
hade förståelse för vad regression towards mean är och justerade sitt
svar i fråga fem. Det är fler av aktiespararna i förhållande till
aktieanalytikerna som går i fällan. Vår undersökning bekräftar vad
Galton64 kom fram till, men även Kahneman med flera65.

När beslutsfattaren har skapat sig en bild av företaget är det dags att värdera
och fatta ett beslut. Det grundas på en sammanvägning av den tillgängliga
informationen och analysen. Slutsatsen kan vara att teckna sig för aktier i
företaget eller att vänta på en bättre investeringsmöjlighet. Det är stor
sannolikhet att beslutsfattaren har förankrat sitt beslut eller har en övertro
till sin egen förmåga att uppskatta de värden som värderingen grundas på.

• Det var 29 personer (67 procent) av de totalt 43 som förankrade sitt
beslut i fråga tre. Det är både aktiesparare och aktieanalytiker som går i
förankringsfällan, men i genomsnitt är det fler aktieanalytiker som går i
fällan. Undersökningens resultat bekräftar de tidigare studierna kring
förankring som Kahneman med flera66 har genomfört.

• Resultatet av fråga sju (B) visar att 26 (76 procent) av de 34 som
besvarade frågan överskattade sin förmåga att uppskatta värden. Det är
fler aktiesparare än aktieanalytiker som går i fällan. Vårt resultat är något
högre än vad Hammond med flera67 kom fram till.

                                                
63 Modellen beskriver fem krafter som främjar konkurrensen inom en bransch.
• Rivalitet mellan existerande företag.
• Hot från potentiella konkurrenter.
• Köpare med en stark förhandlingsposition.
• Leverantörer med en stark förhandlingsposition.
• Hot från produkter/tjänster som är substitut.
Källa: Porter, M, Competitive Strategy, (1980).
64 Galton (1885).
65 Kahneman med flera (1982).
66 Kahenman med flera (1982); Kahneman & Tversky (2000).
67 Hammond med flera (1999).
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Teorin kring random walk säger att det inte går att förutsäga nästa dags
aktiekurs. Enligt vår undersökning var det 32 (74 procent) av totalt 43 som
anger en slutkurs som inte är 70 i fråga sju och därmed går i fällan. Det är
fler av aktiespararna i förhållande till aktieanalytikerna som går i fällan.

Hypotesanknytning
Resultatet av den empiriska undersökningen visar att investerare går i
psykologiska beslutsfällor. I en av de psykologiska beslutsfällorna
(förankring) är det fler aktieanalytiker som går i, medan i de övriga fällorna
är det flest aktiesparare som går i.
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Hej! 7 maj, 2001

Vi är tre studenter som läser informationsekonomi vid Blekinge Tekniska
Högskola. Just nu skriver vi vår magisteruppsats som behandlar
börsintroduktioner. Syftet med uppsatsen är att se vilken information som är
viktig vid en börsintroduktion. Vi vore tacksamma om Ni kunde besvara
denna enkät!

I uppsatsen skall vi genomföra en undersökning där vi utgår från ett IT-
konsultföretag och de ska göra en börsintroduktion i juni 2001. Ni kommer
att få ett komprimerat prospekt och ställas inför 8 frågor.

Undersökningen går ut på att Ni läser ett textavsnitt med en tillhörande
fråga, innehållande olika svarsalternativ, där det alternativ som passar bäst
fylls i. Sedan kommer Ni att få ytterligare information om
börsintroduktionen och besvara nya frågor. Observera att det är viktigt att
frågan besvaras innan ni fortsätter att läsa eller svarar på följande fråga.
Undersökningen beräknas ta omkring 15 minuter. Det finns plats för egna
kommentarer under respektive fråga, om ni vill motivera eller förklara ert
val. Men Ni behöver ej utnyttja denna möjlighet.

Denna undersökning är helt anonym. Ert namn kommer ej att nämnas i
uppsatsen. Numreringen är bara till för att vi skall kunna administrera
undersökningen. Vänligen skicka tillbaka undersökningen i bifogat
svarskuvert senast den 2001-05-14.

Tack på förhand!

Henrik Wannberg
Mikael Gustavsson
Richard Karlsson

Vid eventuella frågor Ring eller Maila till:
Henrik: 0736 – 26 35 54
Mikael: 0702 – 46 28 94
E-mail: ie97hwa@student.bth.se
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Här nedan följer resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys:

Resultaträkning
2000-01-01 1999-01-01

KSEK* 2000-12-31 1999-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 96 855 22 689
Summa rörelsens intäkter 96 855 22 689

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -146
Övriga externa kostnader -15 921 -3 892
Personalkostnader -75 077 -16 455
Avskrivningar -1 628 -391
Summa rörelsens kostnader -92 772 -20 738
Rörelseresultat 4 083 1 951

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag -3
Resultat från övriga värdepapper o fodringar -124
Ränteintäkter och liknande resultatposter 46 16
Räntekostnader och liknande resultatposter -272 -72
Summa resultat från finansiella poster -353 -56
Resultat efter finansiella poster 3 730 1 895

Bokslutsdispositioner
Beräknad skatt på årets resultat -1 708 -624
Skatt hänförlig till tidigare år 1
Minoritetens andel i årets resultat 118
Årets resultat 2 141 1 271

Balansräkning

KSEK 2000-12-31 1999-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 634 2 399
Summa materiella anläggningstillgångar 5 634 2 399

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 211
Andra långfristiga fodringar 525
Summa finansiella anläggningstillgångar 211 525
Summa anläggningstillgångar 5 845 2 924
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Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror 2
Summa varulager 2

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 024 3 605
Övriga fordringar 2 026 207
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 811 6 115
Summa kortfristiga fordringar 29 861 9 927

Kassa och bank 5 927 617
Summa omsättningstillgångar 35 793 10 534
Summa tillgångar 41 633 13 468

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 113 100
Överkursfond 9 487
Pågående nyemission 940
Övriga bundna reserver/Reservfond 1 325 8
Summa bundet eget kapital 11 865 180

Fritt eget kapital/Ansamlad förlust
Fria reserver / Balanserad vinst -1 146 350
Årets resultat 2 141 1271
Summa fritt eget kapital 1 000 1611
Summa eget kapital 12 860 1801

Skulder
Avsättningar
Avsättningar för skatter 461
Summa avsättningar 461

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 2 424 2826
Summa långfristiga skulder 2 424 2826

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 240
Leverantörsskulder 3 307 1764
Skatteskulder 2 996 1880
Övriga skulder 8 944 3388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 401 1809
Summa kortfristiga skulder 25 888 8841
Summa eget kapital och skulder 41 633 13468
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Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK 2000 1999
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,9 1,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,1 -3,0

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten 8,5 1,1

Förändring av likvida medel 5,3 -0,4

Likvida medel vid periodens början 0,6 1,0
Likvida medel vid periodens slut 5,9 0,6

Nyckeltal
2000 1999

Rörelsemarginal, % 4,2 8,2
Nettomarginal, % 3,9 8,0

Genomsnittligt antal anställda 92 24

Räntabilitet på eget kapital, % 26,4 108,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 39,3 93,9

Kassalikviditet, ggr 1,4 1,3
Soliditet, % 31,9 18,5
Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 1,1
Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,5 4,2
Investeringar, MSEK 5,1 3,0

Tänk på att svara på frågorna i kronologisk ordning!

Fråga 1
Har Ni handlat med aktier?

q Ja
q Nej
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Totalt finns 7 882 875 aktier i bolaget efter börsintroduktionen och
erbjudandet omfattar högst 2 721 350 stamaktier av serie B i företaget, vilket
motsvarar ca: 35 procent av kapital och röster i företaget efter erbjudandet.
Vinsten beräknas bli 12 miljoner SEK för år 2001.

Priset per aktie kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande och
fastställas inom intervallet 40-50 SEK per aktie.

Fråga 2
Antag att Ni har en summa pengar Ni kan använda till att investera i
värdepapper.

Baserat på den finansiella informationen du fått ovan, hur skulle du ställa
dig inför möjligheten att teckna dig inför börsintroduktionen?

q Ja, jag skulle kunna tänka mig teckna aktier i företaget
q Nej, jag tror inte att jag skulle teckna mig för aktier i företaget

Svara i procent hur säker du är på ditt svar? (skala 0 - 100,
där 0 % = fullständigt osäker och 100 % = fullständigt säker)

_________ %

Egna kommentarer:____________________________________________

___________________________________________________________

VD har ordet Stockholm, mars 2001
Företagets verksamhet startade i februari 1997. I dag, fyra år senare är vi på
väg att börsintroduceras, redo att leverera helhetslösningar inom IT,
affärsutveckling och marknadskommunikation samt att bli en affärspartner
till våra kunder. Vi har idag en god ekonomisk ställning, ett mycket gott
rykte bland våra kunder och en stark profil. Vi har några av de bästa
konsulterna som går att uppbringa inom systemutveckling,
Internetintegration, elektronisk handel samt webbutveckling och design. Vi
går med vinst vilket vi har gjort varje år sedan starten.

Vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder utveckla innovativa och
effektiva lösningar som stöder värdeskapande affärsprocesser.

Den dynamiska omvärlden
Internet, elektronisk handel och trådlös kommunikation kommer att
genomsyra hela affärsverksamheten. Tempot skruvas upp mer och mer,
tiden från idé och ny strategi till lansering förkortas.
Företaget vill vara en ledande affärspartner som hjälper kunderna att
förverkliga dessa nya affärer.
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Marknaden och framtiden
Den svenska marknaden för konsulttjänster inom IT har vuxit kraftigt under
hela 1990-talet. Nu i början av 2000-talet har det varit en turbulent tid, det
har gått lite trögare, men framtiden ser ljus ut. I flera undersökningar som
gjorts visar det sig att stora svenska koncerner inte ska minska antalet
externa konsulter utan snarare öka antalet. Behovet och efterfrågan på
konsulttjänster är stor igen efter en tillfällig nedgång. Man tror att
marknaden för konsulttjänster inom IT kommer ha en tillväxt mellan 25-50
%. Företagets tjänster är efterfrågade och behovet av våra kvalificerade och
erfarna konsulter är stort ute på marknaden. Vi anser att det är svårt att
uppskatta den långsiktiga tillväxtökningen för företaget. Men vi tror på en
tillväxttakt omkring 20-30 % om året. Vi kommer att öka vinstmarginalen
kraftigt. Den organiska tillväxten kan även komma att kompletteras med
företagsförvärv.

Företagets snabba utveckling och goda resultat visar entydigt att vår
affärsidé, arbetsmodell och personalpolitik fungerar väl.
Marknadsnoteringen av företaget är en milstolpe i bolagets historia och ett
avstamp inför framtiden. Vi räknar med att mer än fördubbla omsättningen
före år 2003 jämfört med år 2000.

Kunder
Företaget strävar efter att bygga en långsiktig relation med sina kunder. De
10 största kunderna står för 30 % av omsättningen. Företaget har medvetet
valt att inte bli för beroende av någon enskild kund utan vill skapa en
kundbas av ett större antal kunder för att sprida risken. Några av de företag
vi har som kunder är följande: Adtranz, Ericsson, Ikano banken, Telia och
SAS.

Personal
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för konsultföretag är att kunna
attrahera och behålla kompetenta medarbetare. För att lyckas med vår
expansion är det viktigt att vi kan attrahera nya medarbetare till
organisationen.
Det har varit en del uppsägningar bland Internetkonsulterna den senaste
tiden. Detta kommer dock inte att hjälpa oss fullt ut beroende på att
rekryteringsbehovet fortfarande är stort på marknaden. Det råder
fortfarande stor brist på spetskunskap inom IT-marknaden.

Vi har för närvarande en beläggningsgrad som ligger runt 75-80 procent. Vi
försöker hela tiden att aktivt öka denna beläggning.

För IT-konsulter ställer vi höga krav då vi kräver minst fem års
branscherfarenhet eller tre år plus högskoleutbildning. Vår
personalomsättning är mycket låg. I genomsnitt har våra datakonsulter 10 års
branscherfarenhet.
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Konkurrenter
Företaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och möter många
konkurrenter från flera olika håll. Ett ännu hårdare klimat kan leda till en
prispress och reducerade tillväxtmöjligheter.

Välkommen som aktieägare i Företaget X!

Mr Z VD

Fråga 3
Baserat på den ytterligare information du fått, hur skulle du ställa dig inför
möjligheten att teckna dig inför börsintroduktionen nu?

q Ja, jag skulle kunna tänka mig teckna aktier i företaget
q Nej, jag tror inte att jag skulle teckna mig för aktier i företaget

Svara i procent hur säker du är på ditt svar? (skala 0 - 100,
där 0 % = fullständigt osäker och 100 % = fullständigt säker)

_________ %

Egna kommentarer:____________________________________________

___________________________________________________________

Fråga 4
Hur stor försäljningstillväxt årligen tror du att företaget kommer ha under
de närmaste fem åren?

_____%

Med hur stor sannolikhet tror du att denna tillväxt kommer att inträffa?
(skala 0 - 100, där 0 % = fullständigt osäker och 100 % = fullständigt
säker)

_________ %

Egna kommentarer:____________________________________________

___________________________________________________________



BILAGA 1

Fråga 5
Tre dagar innan teckningstidens utgång, intervjuas informationschefen.
Hon säger då att ”orderingången kommer att minska nästkommande
kvartal beroende på naturliga svängningar och inga strukturella
förändringar”. Hon menar dock att företaget kommer uppnå den
prognostiserade försäljningen (orderingången) under helåret.

Hur stor är sannolikheten nu att du skulle köpa aktien?
(skala 0 - 100, där 0 % = helt säker på att inte köpa och 100 % = helt
säker på att köpa)

________ %

Egna kommentarer:____________________________________________

___________________________________________________________

Fråga 6
Två dagar innan teckningstidens utgång ger VD:n en intervju i Dagens
industri där han säger att ”man har konstaterat att lönsamheten kommer
bli väsentligt lägre än vad man tidigare har sagt. Lönsamheten kommer
troligtvis mer än halveras.”

Hur stor är sannolikheten nu att du skulle köpa aktien?
(skala 0 - 100, där 0 % = helt säker på att inte köpa och 100 % = helt
säker på att köpa)

________ %

Egna kommentarer:____________________________________________

___________________________________________________________
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Fråga 7
Veckan (11/6 -15/6) efter introduktionsdagen är slutkursen för aktien
enligt följande:

Datum    11/6 12/6 13/6 14/6 15/6
Dag: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Aktiekurs: 84  87        81     77 70

Vad tror Ni slutkursen blir måndagen den 18/6? ______

Ange med 99 procents sannolikhet inom vilket intervall Ni tror att
aktiekursen hamnar den 18/6.

Intervall___________________

Egna kommentarer:____________________________________________

___________________________________________________________

Fråga 8
Glöm nu börsintroduktionen och svara generellt på denna fråga. Skriv för
respektive informationskälla en siffra mellan 1 - 10 beroende på hur
pålitlig du anser denna informationskälla är? Där 10 = mycket pålitlig
information och 1 = mycket osäker information. (Ni får använda samma
siffra flera gånger)

___ Affärsvärlden

___ Veckans affärer

___ Dagspress (ex. Dagens nyheter)

___ Dagens industri

___ Finanstidningen

___ Pressrelease från företaget

___ Rekommendationsbrev (ex. från banker och fondkommissionärer)

___ TV/radio

Egna kommentarer:____________________________________________

___________________________________________________________
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Fråga 8 b
Antag att det kommer ett rekommendationsbrev från en analytiker-
avdelning på en välrenommerad bank som stödjer ditt tidigare val
gällande att investera eller inte i börsintroduktionen. Skriv en siffra hur
pålitlig du anser denna information är? Där 10 = mycket pålitlig och
1 = inte alls pålitlig.

_____

Egna kommentarer:____________________________________________

___________________________________________________________

Tack för din medverkan!


