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Sammanfattning 

Problemdiskussion 

Det finns närmast obegränsat med aktier för en investerare att välja mellan. Därför är 

det intressant att veta vad som driver en investerare till beslut. Ny teknik har lett till att 

information är mer lättillgänglig än någonsin. Bland den nya tekniken återfinns sociala 

handelsplattformar som kombinerar aktiehandel med socialt nätverkande. Den mest 

framstående på den svenska marknaden heter Shareville. På internet finns personer som 

kan ha inflytande över hur andra människor agerar. Dessa går under benämningen 

influencers. Denna studie kommer undersöka om influencers på Shareville påverkar 

övriga investerare till den grad att det förekommer en kurspåverkan. 

Problemformulering 

Hur påverkar influencers på Shareville aktiekurserna på den svenska marknaden?  

Syfte 

Huvudsyftet med studien är att kartlägga om det finns något samband med aktiviteterna 

på Shareville och priserna på den svenska aktiemarknaden.  

Teori 

Studien behandlar teorier inom beteendevetenskaplig finans såväl som traditionella 

teorier som den effektiva marknadshypotesen. Inom beteendevetenskaplig finans läggs 

fokus på flockbeteende och tillgänglighetsheuristik som menar att individer följer med 

gruppen och favoriserar det som ligger färskt i minnet. Som motpol till de teorierna 

används den effektiva marknadshypotesen, som handlar om att det inte går att 

systematiskt generera överavkastning på en effektiv marknad.  

Metod 

För att besvara studiens problemformulering används en kvantitativ metod med en 

deduktiv ansats. Det praktiska tillvägagångssättet är en händelsestudie som analyserar 

kursreaktionerna före och efter transaktioner har publicerats av influencers.  

Resultat & analys 

Resultatet ger stöd för att influencers på Shareville kan orsaka kursförändringar i form 

av abnormal avkastning. Effekterna är starkare vid köp- än säljsignaler. Studien hittar 

bland annat stöd för ju fler följare en influencer besitter desto större påverkan, samt att 

influencers effekter syns tydligare vid köp av aktier i mindre bolag.   

Slutsats 

Studiens slutsats är att det finns stöd att influencers på Shareville kan påverka priserna 

på den svenska aktiemarknaden, men att det inte går härleda om det är den direkta 

orsaken. Därmed ger det stöd för att flockbeteende och tillgänglighetsheuristik kan 

förekomma och talar emot den effektiva marknadshypotesens semi-starka form.   
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer uppsatsens ämne presenteras för läsaren. Uppsatsens 

relevans och aktualitet kommer att motiveras och viktiga begrepp förklaras. När 

läsaren slutligen kommer fram till problemformuleringen i slutet av kapitlet så råder 

förhoppningsvis ingen tvivel om vad som uppsatsen ska undersöka och varför.  

 

1.1 Problembakgrund 

Att imitera andra ligger i människans natur. Det är så vi lär oss att ta våra första 

stapplande steg och uttrycka våra första ord. Vi har en vilja att efterlikna framgångsrika 

individer, oavsett om det rör sig om fotbollsproffs, skådespelare eller entreprenörer. 

Därför är det inte långsökt att nybörjare inom aktiehandel ser upp till framgångsrika 

investerare. 

 

När traditionella ekonomiska teorier inte längre kunde förklara de reaktioner som 

förekom på marknaden växte ett nytt område fram, beteendevetenskaplig finans. 

Hårdraget menar den första att människor alltid agerar rationellt medan den andra 

introducerar mjuka värden som att det finns psykologiska faktorer och brister som gör 

att agerandet blir irrationellt. Inom beteendevetenskaplig finans finns flera 

underområden. Ett av dem är flockbeteende. Det grundar sig på att om en individ ser att 

en grupp människor fattat ett beslut kommer den betvivla sin egen förmåga och anta att 

de andra är bättre informerade (Shlomit et al., 2012, s. 58). Eller helt enkelt att en 

individ fattar ett investeringsbeslut enbart på att en grupp människor har genomfört det 

(Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 280). Studier visar att personer inom samma 

arbetsplatser tenderar att ha liknande portföljer, just för att de låter sig influeras av sina 

medmänniskor (Hvide & Östberg, 2012). Flockbeteende är ofta en förklaring till 

överreaktioner på börsen och det fenomen inom beteendevetenskaplig finans som anses 

ha störst marknadspåverkan (Shlomit et al., 2012, s. 58). En annan gren inom 

beteendevetenskaplig finans är tillgänglighetsheuristik som menar att människan har en 

förmåga att välja den enkla vägen. Det finns otroligt många aktier att välja mellan och 

ett sätt för människan att förenkla valprocessen är att den köper de aktier som fångar 

dennes uppmärksamhet. Just det området har forskats om av Odean & Barber (2008) i 

sin avhandling “All That Glitters.” De fann stöd för att vi har en uppmärksamhetsdriven 

köpprocess. Det kan tyckas omöjligt för en individuell investerare att genomföra en 

kvalificerad analys för börsens alla bolag. Då skulle ny information framkomma innan 

investeraren ens hunnit färdigt. Därför måste vi på något sätt förenkla hur vi bär oss åt 

när vi väljer aktier.   

 

Sociala medier har berett väg för nya kommunikationsmönster. År 2017 har Facebook 

närmare 2 miljarder aktiva användare, Instagram 600 miljoner konton och varje sekund 

skrivs 6000 inlägg på Twitter (Statista, 2017). Människor delar med sig av allt fler 

händelser till offentligheten. Förutom den perfekta instagrambilden på gårdagens 

restaurangbesök har det även blivit en trend att offentliggöra sin aktiehandel. På sociala 

medier finns det närmast obegränsat med analyser från människor som gärna delar sin 

kunskap kring aktiehandel. Dessa analytiker kan vara allt ifrån börshajar som Warren 

Buffett till personen som nyligen gjort sin första placering. Informationen som delas kan 
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vara en guldgruva för börsens noviser, men även ett viktigt bollplank för mer erfarna 

investerare. Det har lett till att det växt fram dedikerade plattformar som kombinerar 

socialt nätverkande med börshandel. Framöver benämnt som sociala handelsplattformar. 

Ledande på den svenska marknaden är Shareville. Där får investerare en chans att dela 

med sig av sina beslut och söka information om hur andra väljer att lägga upp sina 

portföljer.  

 

Komplexiteten bakom ett investeringsbeslut gör att många söker efter vägledning från 

andra människor och vägar för att förenkla köpprocessen. Detta kan leda till att 

marknaden reagerar på flockbeteende istället för faktisk information om bolaget i fråga. 

Det finns tidigare studier som visar att inflytelserika personer på Twitter har erkänts 

kunna påverka aktiekurser med miljardbelopp, vilket bland annat hände när en 

framgångsrik investerare twittrade att han ansåg Apples aktie var 

undervärderad (Skogman, 2014). Det finns alltså mycket som tyder på att investerare 

låter sig påverkas av varandra.  

 

Det är däremot närmast omöjligt att studera flockbeteende på marknadsnivå eftersom 

det vid varje aktieaffär finns såväl en köpare som säljare. Det är därför mer relevant att 

hitta tillräckligt homogena grupper som kan tänkas agera på liknande sätt och bilda 

kluster av köp- respektive säljtransaktioner (Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 282.) 

Denna studie kommer undersöka om dessa effekter kan ta form på Shareville och se hur 

det påverkar den svenska aktiemarknaden. I gruppen som studeras för att finna tecken 

på flockbeteende måste medlemmarna handla aktivt och ha insyn i varandras handel för 

att kunna påverkas (Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 282). Vidare bör gruppen som 

undersöks inte vara för stor, eftersom det då finns risk att både ett säljkluster och ett 

köpkluster innefattas inom gruppen, vilket skulle göra att effekterna tar ut varandra 

(Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 282). På grund av dessa anledningar bedömer vi att 

Shareville är en optimal plattform för att studera flockbeteende.  

1.1 Shareville 

År 2011 lanserades plattformen Shareville där medlemmarna kombinerar investeringar 

med socialt nätverkande. Användarna delar med sig av sina transaktioner likt en 

statusuppdatering på Facebook med möjligheten att motivera varför hen köper eller 

säljer. Andra medlemmar kan sedan välja att gilla eller att kommentera inlägget. Likt 

Instagram kan medlemmar följa andra användare som är av intresse. Det ger 

möjligheten att ta rygg på andra investerare och få en inblick i deras portföljer. År 2016 

hade Shareville passerat 70 000 medlemmar (VA Finans, 2016). Som nyregistrerad 

medlem finns förvalda följare, i huvudsak personer som arbetar på banken Nordnet, som 

köpte upp plattformen år 2013 (Aktiespararna, 2013). Därefter är det upp till den 

individuella medlemmen att hitta andra investerare att inspireras av. Alla som har ett 

konto på Nordnet kan handla på Shareville, och medlemmen väljer själv vilken portfölj 

som ska vara publik och kunna följas av andra.  

 



3 

 

 
Figur 1. Shareville - Handelsflödet och toppmedlemmar baserat på avkastning. 

1.2 Influencers 

Att profiler på sociala medier har stort inflytande är så pass vedertaget att ett nytt 

begrepp har skapats; influencers. En influencer är en person eller organisation med en 

betydande följarskara och kan med sin popularitet påverka andra människors beslut 

(Morrison, 2017). Influencers är en viktig marknadsföringskanal för företag när 

traditionella medier tappar allt mer mark (Morrison, 2017). Därför kommer denna studie 

presentera personer som antas ha inflytande på Shareville som influencers. Definitionen 

av en influencer som används framöver i uppsatsen är en användare på Shareville med 

minst 1500 följare. 

1.3 Problemdiskussion  

En investerare är alltid begränsad till den information som finns tillgänglig och idag 

finns mer information och potentiell yttre påverkan än någonsin. Traditionella 

ekonomiska modeller utgår från att investerare fattar rationella beslut på effektiva 

marknader. Många av börsens fluktuationer kan däremot inte ensamt förklaras av de 

traditionella modellerna. Därför har det växt fram teorier som söker svar inom 

psykologi och beteendevetenskap. Ett område inom beteendevetenskaplig ekonomi är 

flockbeteende, vilket handlar om individens tendens att följa massan. Flockbeteende är 

djupt rotat i vårt inre och kan vara en stor del av förklaringen till överreaktioner på 

marknaden (Gyllenram & Ugrina, 2011, s. 50–53).  

 

Sociala mediers intrång har gjort det enklare att följa hur flocken agerar på börsen. 

Därför är ett naturligt antagande att risken för överreaktioner på börsen är mer påtaglig 

än någonsin. Människor har sannolikt alltid låtit sig påverkas av andra inför 

investeringsbeslut. Den stora skillnaden är att om det tidigare ägde rum på börsgolvet på 

Wall Street är det idag inte längre bort än i ens mobiltelefon. Att en investerare påverkas 

av en influencer på Shareville kan bero på flera faktorer. En redovisad hög avkastning 

och stor följarskara kan göra att en mindre erfaren investerare undervärderar sin egen 

förmåga. Det kan också röra sig om att de bolagen influencers handlar med får stor 

exponering hos dennes följare och därför fångar uppmärksamhet.  

 

På en effektiv marknad skulle inte influencers aktiviteter på Shareville ha någon 

betydelse för aktiekursen. Tidigare forskning inom en snarlik social handelsplattform 

som opererar internationellt under namnet eToro talar emot detta (Pan, Altshuler & 
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Pentland, 2012). Den studien visar att influencers kan förklara överreaktioner på 

marknaden samt leda till en ökad volatilitet (Pan et al., 2012). 

 

Sociala handelsplattformar som Shareville kan ses som ett bra komplement till andra 

former av analyser och minska trösklarna till att handla på aktiemarknaden. Det ger en 

unik möjlighet att få en insyn i strategin som gjort en investerare framgångsrik. Men 

handel med aktier är förenat med risker som inte alltid är lätta att se för en nybörjare. 

Dessutom sprids inte alla aktierekommendationer på sociala medier med gott uppsåt. 

Exempelvis dömdes två unga läkarstudenter nyligen för otillbörlig marknadspåverkan 

(Stockholms tingsrätt, 2016). Brottet de begick var att för egen vinning systematiskt 

försöka påverka aktiekursen, genom att sprida felaktigheter på internet (Stockholms 

tingsrätt, 2016).  

 

Det finns alltså både för- och nackdelar med att låta sig påverkas av den information 

som delas i sociala medier inför investeringsbeslut. Välkända ekonomiska teorier talar i 

ena lägret om att investerare är rationella och i andra lägret att mänskligt beteende kan 

orsaka kursförändringar. Därför är det av intresse att undersöka om enskilda investerare 

på Shareville kan påverka aktiekurser endast genom att vara transparenta med sin 

handel och visa sina innehav.  

1.4 Syfte      

Huvudsyftet med denna studie är att kartlägga om det finns något samband med 

influencers på Shareville och priserna på den svenska aktiemarknaden. Studien ämnar 

att undersöka om gamla ekonomiska teorier går applicera i nya tider. Detta genom att 

undersöka om individuella investerare i dagens informationssamhälle fattar rationella 

beslut eller om sociala och psykologiska faktorer påverkar beslutsprocessen. Ett delsyfte 

är att kartlägga vilka variabler som är av betydelse, om det visar sig att influencers 

påverkar aktiekursen.   

1.5 Problemformulering 

Hur påverkar influencers på Shareville aktiekurserna på den svenska marknaden?  

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget framförallt en ökad förståelse för hur ny informationsteknik 

spelar in på aktiemarknaden. Ifall studien visar att det finns empiriskt stöd för att 

influencers har en kurspåverkan så skulle detta tala emot mot den effektiva 

marknadshypotesen. Detta eftersom en effektiv marknad bara skulle reagera på ny 

information, vilket inte influencers bidrar med. Vidare syftar studien till att ge ökad 

förståelse för hur flockbeteende på internet kan påverka aktiemarknaden.  

 

Det praktiska bidraget är att göra människor mer medvetna om hur aktiemarknaden 

påverkas av sociala influenser samt framhäva vilka risker och möjligheter som finns. 

Studien kan vara av intresse för såväl investerare som myndigheter. Visar det sig att 

influencers har en kurspåverkan innebär det att det kan vara lönsamt att ta följe. För 

myndigheter kan det ge en bättre inblick i vilken effekt nya sociala plattformar har och 

om ny teknik ska innebära nya regleringar som förhindrar investerare från att bli 

vilseledda.  
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Empiriskt stöd för att influencers på Shareville är kurspåverkande skulle tyda på en 

informationsasymmetri och medföra arbitragemöjligheter. Endast portföljens 

sammansättning visas på Shareville och inte värdet i absoluta tal. Detta skapar en 

möjlighet för influencers att handla på en plattform med en synlig portfölj med små 

innehav och samtidigt handla på en annan i en portfölj som är privat. Det skulle 

möjliggöra att de kursreaktioner handeln ger upphov till exploateras. Exempelvis kan 

detta göras genom att köpa ett fåtal aktier med en offentlig portfölj på Shareville 

samtidigt som försäljning sker till en högre kurs med en större icke-publik portfölj. På 

så vis utnyttjas det momentum som köpsignalen ger, vilket skulle kunna betraktas som 

otillbörlig kursmanipulation. Detta är olagligt, men i praktiken väldigt svårt att bevisa 

och något myndigheter bör ta i beaktning i takt med att sociala handelsplattformars 

popularitet ökar.  

1.7 Avgränsningar  

För att studien skulle vara så generaliserbar som möjligt skulle inflytelserika individer 

på sociala medier som helhet ha undersökts. Däremot försvårar det analysen så pass 

mycket att vi inte anser att det är genomförbart. Att tolka om en börsrelaterad Tweet är 

en köp- eller säljsignal skulle vara upp till individens subjektiva bedömning. Facebook 

har grupper för aktiespekulationer men vi bedömer att det är för mycket brus inom dessa 

forum för att kunna genomföra en objektiv studie. Därför kommer studien att begränsa 

sig till plattformen Shareville.  

 

Vidare så begränsas studien till den svenska aktiemarknaden. Bakgrunden är att vi 

uppskattar att influencers som publicerar transaktioner på ett nordiskt forum kommer ha 

liten påverkan ur ett globalt perspektiv. Därför valde vi att exkludera transaktioner med 

internationella bolag under datainsamlingen.  

 

Antalet influencers som studeras är de femton med flest följare på Shareville. Denna 

avgränsning görs helt enkelt på grund av vår tidsbegränsning. Manuell insamling och 

bearbetning av data är en tidskrävande process och vi hade gärna inkluderat fler 

influencers om det hade gått att automatisera datainsamlingen. 

 

Vi har även avgränsat studien till de 50 första publicerade transaktionerna per 

influencer. Tanken med denna avgränsning är att inte ett litet antal influencers skulle 

utgöra för stor andel av de totala transaktionerna. Slutligen görs en avgränsning av de 

användare som har för hög handelsfrekvens. Influencers handelsfrekvens varierar från 

några transaktioner per år till flera i timmen. De profiler som uppenbart håller på med 

daytrading har uteslutits, då en replikering av deras högfrekventa transaktioner är 

närmast omöjlig. Dessutom kommer den metod vi kommer att använda för att analysera 

data inte kunna snappa upp den kurspåverkan som eventuellt sker inom en dag. 

Metoden undersöker kursreaktioner över flera dagar och är helt enkelt inte nog känslig 

för att ge utslag om en aktie både köps och säljs samma dag. 
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2. Teoretisk metod 

 
Följande kapitel behandlar vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

denna studie. Den kommer bygga på en kvantitativ metod med ett deduktivt 

angreppssätt. Det innebär att vi kommer samla in data i form av publicerade 

aktietransaktioner och den sociala responsen som antas ha relevans för 

undersökningen. Innan datainsamlingen kommer vi ställa upp hypoteser för empirisk 

prövning med hänsyn till tidigare forskning och teorier. Detta för att besvara 

problemformuleringen: Hur påverkar influencers på Shareville aktiekurserna på den 

svenska marknaden?   

 

2.1 Förförståelse  

Författarnas förkunskaper har till stor del förvärvats via sju terminer på 

Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Båda har läst kurser inom företags-, 

nationalekonomi och statistik med finansiering som fördjupningsämne. Erfarenheten 

inom aktiehandel skiljer sig åt då en haft det som brinnande intresse under en längre 

period medan den andra nyligen har tagit sina första steg. En av författarna är aktiv 

medlem på Shareville och använder det som handelsplattform medan den andra endast 

har ett konto i syfte att genomföra denna studie. Att vår förförståelse och erfarenhet av 

aktiemarknaden skiljer sig åt ser vi som en styrka för att kunna genomföra studien på ett 

mer objektivt sätt. Men trots det kommer befintlig kunskap, tidigare erfarenheter och 

fördomar bidra till en viss subjektivitet. Det är ofrånkomligt att valet av teorier och inte 

minst de variabler som testas till viss del påverkas av vår befintliga 

verklighetsuppfattning. Däremot kommer vi att göra vårt yttersta för att inte låta detta 

stå i vägen för att objektivt mäta och redovisa influencers eventuella kurspåverkan.  

2.2 Kunskapssyn 

Studien kommer ha sin utgångspunkt i den positivistiska kunskapssynen. Detta eftersom 

redan befintliga teorier ska testas med hjälp av insamlad numerisk data. Positivismen 

brukar förenklat ses som en mer naturvetenskaplig kunskapssyn som ämnar att objektivt 

mäta verkligheten utan att interagera med den (Bryman, 2012, s. 33). Då studien ämnar 

att mäta effekterna av ett beteende och inte att förklara det, blir en positivistisk 

kunskapssyn ett naturligt val. 

 

Flera av de teorierna som berörs handlar om sociala fenomen och gruppbeteende som 

också skulle kunna behandlas med den hermeneutiska kunskapssynen. Däremot skulle 

det kräva en kvalitativ ansats där subjekten intervjuas i syfte att förstå om och varför de 

kopierar andras investeringsbeslut, vilket denna studie inte ämnar att göra. Därmed 

faller valet naturligt på ett kvantitativt angreppssätt där redan känd data kommer 

granskas objektivt för att undersöka om det sker någon kursförändring när influencers 

har publicerat sina transaktioner. Studien kommer att samla in numerisk data och 

använda statistiska metoder för att analysera dessa.  

 

Vidare kommer studien följa en deduktiv ansats. Den grundar sig i teorier som ger 

upphov till hypoteser. Därefter görs en datainsamling som sedan testas. Hypoteserna 

bekräftas eller förkastas och slutligen kan teorin revideras. (Bryman, 2012, s. 26) 
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Studien avser inte att generera nya teorier utan snarare belysa hur verkligheten fungerar. 

Detta genom att testa befintliga teorier på ett nytt sätt, exempelvis marknadens 

effektivitet och flockbeteende i kontexten av Shareville. 

 

Den ontologiska inriktningen kommer vara objektivism. Det innebär att fenomenen som 

undersöks antas vara absoluta och mätbara (Bryman & Bell, 2013, s. 42). 

Flockbeteenden på börsen och sociala influenser är inga naturlagar i sig, men för 

studiens ändamål är det viktigt att individuella handlingar på aggregerad nivå 

åtminstone kan antas vara konstanta och kvantifierbara. Det motsäger inte att det faktum 

att individuella transaktioner varierar. 

2.3 Kvantitativ metod 

Från egna erfarenheter vet vi att inspiration hämtas från influencers på Shareville och 

det studien syftar till att undersöka är om det sker i tillräckligt stor utsträckning för att 

påverka aktiekursen. Därför är en kvantitativ metod mest lämpad för ändamålet. En 

kvantitativ metod utgör ett verktyg för att mäta små skillnader mellan de variabler som 

undersöks (Bryman & Bell, 2013, s. 166). Alternativet är en kvalitativ metod, men vi 

bedömer att kurspåverkan skulle vara väldigt svårt att härleda utan att undersöka 

helheten. Studien kommer att analysera en större mängd data för att se om det finns 

något mönster på börsen i stort, som kan härledas från aktiviteterna på Shareville. 

 

En kvalitativ studie hade kunnat genomföras inom området, men då mot en annan 

problemformulering än i denna undersökning. En sådan studie hade kunnat undersöka 

individers bakomliggande motiv för att imitera en influencers portfölj, vilket denna inte 

avser att göra. Bryman och Bell konstaterar att en av fördelarna med kvantitativ metod 

är dess generaliserbarhet (2013, s. 177). Den generaliseringen är viktig då studien syftar 

till att besvara influencers på Sharevilles påverkan, även utanför de användare som 

undersöks i studien. Eftersom såväl kurspåverkan och aktiekursförändringar är 

kvantifierbara så lämpar sig en kvantitativ metod för den valda problemformuleringen. 

Mer om studiens generaliserbarhet återfinns i sektion 9.4.  

2.4 Litteratursökning och källkritik 

Databaserna Business Source Premier, Google Scholar och Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA) har använts för att hitta relevant tidigare forskning. I första hand har 

expertgranskade studier (peer reviewed) granskats och helst sådana med mycket 

citeringar. Att de blivit granskade av experter inom området medför att de håller en hög 

vetenskaplig standard och ett högt antal citeringar indikerar att studien är inflytelserik 

inom området (Bryman & Bell, 2013, s. 55). Utöver att hitta tidigare forskning har 

litteratursökning gjorts för att hitta relevanta vetenskapliga teorier som går koppla till 

undersökningen. Sökord som testats är bland annat: social media stock market, herding 

in financial markets, behavioral finance social media, Twitter stock market, Shareville, 

social influence stock market, eToro och liknande. Majoriteten av sökresultatet var 

nyhetsartiklar och utmaningen var att hitta källor som hade vetenskaplig trovärdighet.  

 

Enligt Rolf Ejvegård är det viktigt att kritiskt granska studiens äkthet, oberoende och 

färskhet (2009, s. 71). Äkthetskravet innebär att källan inte ska vara förfalskad eller 

innehålla falska nyheter, oberoendekravet handlar om att i den mån det går använda sig 

av förstahandskällor och färskhetskravet om att använda sig av ny information framför 
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gammal (Ejvegård, 2009, s. 71–72). Kraven har beaktats genom kritisk granskning av 

källans trovärdighet; nyheter har endast tagits från etablerade aktörer där 

upphovsmannen är känd. Vid ett flertal tillfällen har intressant information hittats på 

sidor som inte kan antas uppfylla ovanstående kriterier, då har informationen styrkts 

från mer trovärdiga källor. När intressant fakta uppkommit under litteraturgenomgången 

har fokus legat på att gå till ursprungskällan till informationen istället för att hänvisa till 

sekundärkällor. Eftersom sociala medier är ett relativt nytt fenomen, särskilt kopplat till 

investeringsbeteende, är de flesta källorna i denna studie nyligen publicerade och bör 

således uppfylla färskhetskravet.  

 

Forskning av sociala mediers påverkan på svenska aktiemarknaderna är dock i dagsläget 

väldigt begränsad, särskilt om området avgränsas ytterligare till Shareville. Det har 

medfört att lika höga kvalitetskrav inte kunnat ställas på studierna som hittats inom 

området. På de nordiska marknaderna har kandidat-, magister- och masteruppsatser 

undersökts. Studentuppsatserna var förstås inget förstahandsval då de inte uppfyller de 

krav vi ställt vid litteratursökningen. Däremot hade det enligt oss varit dumt att 

fullständigt förbise dem eftersom annan forskning kring Shareville oss veterligen inte 

existerar. Studentuppsatserna har dock främst använts för att upptäcka fallgropar, samt 

som inspiration för att finna ytterligare relevant forskning.  
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3. Teoretisk referensram 

 
Under denna del presenteras de teorier som ligger till grund för studien. För att få bukt 

på om influencers på Shareville påverkar priserna på den svenska marknaden måste 

såväl ekonomiska och beteendevetenskapliga teorier beröras. Det finns flera kända 

teorier som berör beteendevetenskapliga faktorer och gruppeffekter på finansiella 

marknader. I kort handlar de om att människan är programmerad att följa efter flocken 

och inte alltid agerar rationellt. Som motpol till dessa studier har vi inkluderat den 

effektiva marknadshypotesen som syftar till att människor agerar rationellt och att det 

inte går besegra marknaden med egen information. Teorierna kommer ställas mot 

varandra och ligga som vetenskaplig grund för kommande analys.  

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Detta är en av de mest centrala och omdebatterade teorierna inom ekonomi och bygger 

på att aktiekurser reflekterar all tillgänglig information och att det därmed inte går att 

göra överavkastning på börsen. Teorin delar in marknaden efter vilken källa av 

information som finns tillgänglig och menar att allt redan återspeglas i aktiekursen. 

Detta medför att det i praktiken vore lönlöst att försöka hitta undervärderade aktier och 

enda sättet att potentiellt få högre avkastning är att ta högre risk. (Malkiel, 2003, s. 3)  

 

Den effektiva marknadshypotesen ligger som grund i de tester som beskrivs i 

kommande kapitel och kan betraktas som motpol till de teorier vi inkluderat inom 

beteendevetenskapliga finans. Det som kommer att undersökas är i grund och botten 

ifall det finns empiriskt stöd för att marknaden är effektiv, eller om den inte är det. Ifall 

marknaden inte är effektiv har vi tagit med de andra teorierna som potentiella 

förklaringar till anomalien. 

 

Det brukar skiljas på olika nivåer av effektivitet som råder på marknaden. Den första är 

den svaga formen av marknadseffektivitet, som handlar om att en investerare inte kan få 

övertag i information genom att analysera historisk data. All kurspåverkande historisk 

information reflekteras i det nuvarande aktiepriset (Fama, 1970, s. 383). Den andra är 

den halv-starka formen av marknadseffektivitet som menar att utöver den historiska 

kursutvecklingen så är all tillgänglig och relevant information återspeglad i aktiepriset 

(Fama, 1970, s. 383). Den starka formen handlar om att det inte går besegra marknaden 

med privat information då den genast skulle bli känd för allmänheten. Således är det 

meningslöst att göra analyser om företags kursutveckling och lönsamhet då all den 

informationen redan reflekteras i aktiepriset. (Fama, 1970, s. 383) 

 

För att en marknad ska kunna vara helt effektiv krävs det att några antaganden är 

uppfyllda. Det får till exempel inte finnas några transaktionsavgifter när tillgångarna 

handlas, och dessutom måste alla ha tillgång till informationen som dessutom måste 

vara kostnadsfri. En viktig implikation är även att alla på marknaden är fullständigt 

överens om hur informationen påverkar tillgångens pris. (Fama, 1970, s. 387) 

 

En statistisk modell som lyfter fram en viktig implikation av den effektiva 

marknadshypotesen är Random Walk-modellen. I den förutsätts en fullständigt effektiv 

marknad vilket medför att morgondagens börskurs inte går att förutspå, utan är en 
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stokastisk variabel som lika gärna kan gå upp som ned (Fama, 1970, s. 386-387). Om all 

information är inprisat i aktiekursen, så kommer bara ny information kunna påverka 

priset på en aktie, information är helt slumpmässig till sin natur och kan vara såväl 

positiv och negativ (Clarke, Jandik & Mandelker, 2001, s. 4). Det är just denna 

slumpmässiga vandring som kallas random walk. 

 

Om marknaden är fullständigt effektiv och all information finns redovisat i en aktiekurs, 

skulle influencers inte överhuvudtaget kunna påverka aktiepriset. Antagandet som görs 

är därför att dessa influencers inte besitter insiderinformation, utan bara tillför sin 

subjektiva analys av bolaget, vilket inte enligt effektiva marknadshypotesen bör tillföra 

något värde för följarna, som redan besitter all tillgänglig information. För att besvara 

hur influencers på Shareville påverkar aktiekurserna på den svenska marknaden, så 

kommer marknadens effektivitet undersökas för att besvara om influencers 

överhuvudtaget påverkar aktiepriset.  För att förklara eventuella avsteg från effektiva 

marknadshypotesen, riktar vi nu blicken vidare mot beteendevetenskaplig finans. 

3.2 Beteendevetenskaplig finans 

I den beteendevetenskapliga finansen (Behavioral finance) återfinns de teorier som 

motiverar en studie av mänskligt beteende på Shareville. Traditionella finansiella teorier 

baseras på att investerare är pålästa, rationella och inte låter känslor styra deras val 

(Surywanshi, 2016, s. 82). De utgår från att all information är tillgänglig och att 

människor fattar korrekta beslut på effektiva finansiella marknader (Surywanshi, 2016, 

s. 82). Beteendevetenskaplig finans berör avsteg från det rationella, och skulle kunna 

förklara eventuella anomalier i studien, som inte kan förklaras med traditionella 

ekonomiska teorier.  

 

Att människor agerar rationellt har historiskt varit ett populärt tankesätt, men kritiseras 

allt mer som en förenklad världsbild. Forskare inom beteendevetenskaplig finans 

menade att finansiella teorier också bör inkludera mänskligt beteende (Surywanshi, 

2016, s. 82). Om det finns en förståelse för varför investerare ibland agerar irrationellt 

går det vetenskapligt förklara fenomen som uppstår där traditionella ekonomiska 

modeller faller kort. Området har växt fram som alternativ till ett gammalt förenklat 

synsätt. 

 

Beteendevetenskaplig finans fokuserar till stor del på att människor besitter olika 

partiskheter (bias) som påverkar beslutsprocessen (Surywanshi, 2016, s. 82). Det går att 

dela in de olika partiskheterna i fyra huvudkategorier. Den första är villfarelse som 

handlar om en individs övertro på sig själv och en överoptimism över tagna beslut. Den 

andra är förenkling, som kan gör att ett beslut baseras på det som är mest tillgängligt. 

Den tredje kategorin är emotionella faktorer som innebär att ens humör påverkar hur vi 

agerar. Sista är sociala aspekter där individer påverkas av vad grupper tar för beslut och 

imiterar andras val. (Schulmerich, 2012) Dessa påverkar vårt omdöme och kan leda till 

att vi fattar sämre beslut (Shlomit, Kudryavtsev & Cohen, 2012, s. 56). Studier visar att 

de flesta investerare tror att de är bättre än genomsnittet på att välja aktier och att 

övertron på sig själv gör att vi underskattar risken för oförutsedda händelser (Brealey, 

Myers & Allen, 2016, s. 333–334). 

 

Investerare har ofta svårt att bedöma sannolikheten av att en aktie kommer ha en positiv 

resa framför sig. Det gör att investerare lägger stor vikt på historiska resultat. Ett 
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exempel är att om en professionell investerare besegrat marknaden tre år i rad kan en 

lekman tro att investeraren besitter en stor skicklighet, istället för att reflektera över hur 

lite det går säga med så kort historik. (Brealey et al., 2016, s. 333) Det motiverar denna 

studie i och med användare på Shareville kanske låter sig påverkas av influencers 

tidigare avkastning och rating. Om studiens resultat visar att aktiviteten på sociala 

handelsplattformar har en kurspåverkande effekt på aktiemarknaden kommer 

beteendevetenskaplig finans vara en viktig vetenskaplig grund för förståelse. Detta 

eftersom en fullständigt rationell investerare inte skulle imitera någon annan. 

3.3 Flockbeteende 

Flockbeteende (herding behaviour) är en teori inom beteendevetenskaplig finans som 

bygger på människans tendens att följa strömmen. På finansiella marknader uppstår 

flockbeteende när individer imiterar andras investeringsbeslut istället för att lita på sin 

egen information och analyser (Shlomit et al., 2012, s. 58). Efter flertalet finansiella 

kriser har investerare porträtteras som en flock som ger sig in i riskfyllda investeringar 

utan tillräcklig information och vid första tecken på motgång, flyr till säkrare platser 

(Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 279). När vi inser att vårt eget omdöme har brister 

antar vi att andra är bättre informerade och därför tar följe (Baddeley, Burke, Schultz, & 

Tobler, 2012, s. 1). 

 

Exempel på hur flockbeteende kan se ut är om en investerare inte tänkt att köpa en viss 

aktie beslutar sig om att göra det när hen hör att andra människor gör det. Eller omvänt 

om investeraren hade tänkt att köpa en aktie men beslutar sig för att inte göra det när 

hen hör att andra människor avstår (Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 280). En av 

anledningarna till att en nyttomaximerande investerare kan ändra sitt beslut på grund av 

hur andra investerare agerar är tron om att de vet något om dess potential som den första 

investeraren inte känner till (Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 280). 

 

Forskare som studerar flockbeteende på börsen menar att det ökar volatiliteten, gör 

marknaden mindre stabil och leder till känsligare finansiella system. (Bikhchandani & 

Sharma, 2000, s. 280) Enligt Shlomit et al., (2012, s. 58) så har de olika partiskheterna 

på individnivå, som beteendevetenskaplig finans studerar, ingen nämnvärd effekt på 

marknaden. Först när flockbeteende uppkommer är det accepterat att det kan uppstå en 

situation där priserna inte längre reflekterar all tillgänglig information.  

 

Bikhchandani och Sharma skiljer på två olika typer av flockbeteende; dels oäkta 

flockbeteende som uppstår när flera aktörer agerar på samma information vilket leder till 

liknande investeringsbeslut (2000, s. 281). Den andra typen kallas avsiktligt 

flockbeteende och handlar om att investerare följer den stora massan för att gruppen 

borde veta bäst, inte som direkt följd av ny information (Bikhchandani & Sharma 2000, 

s. 280). De menar vidare att investerare som är snabba på att agera på ny information 

kan ha en avgörande roll för hur flocken kommer att handla (Bikhchandani & Sharma 

2000, s. 281). Bikhchandani och Sharma skriver att oäkta flockbeteende kan betraktas 

som rationell medan avsiktligt flockbeteende är irrationell och skapar högre volatilitet 

på marknaden (2000, s. 281). Vidare menar författarna att det är närmast omöjligt att 

skilja dessa två typer av flockbeteende med empirisk data, eftersom det finns oändligt 

många potentiella förklaringar till individuella investeringsbeslut (Bikhchandani & 

Sharma 2000, s. 281).  

 



12 

 

Vidare finns det stöd för att flockbeteende är mer märkbart bland aktier i mindre bolag 

än stora (där de flesta institutionella investerarna handlar) (Lakonishok, Shleifer & 

Vishny, 1992 s. 32). Det förklaras av att det finns mindre information om de mindre 

bolagen vilket gör att investerare lägger större vikt kring andras handelsmönster 

(Lakonishok et al., 1992, s. 24).  

 

De rationella flockbeteendet kan också handla om att en individ antar att sannolikheten 

till att en större grupp människor fattar fel beslut är mindre än att agera på egen hand. 

Det mindre rationella förklaringarna kan handla om hur bristen på egen information och 

kunskap gör det svårt att identifiera ett korrekt beslut på egen hand. Vilket leder till att 

individen följer med strömmen och beslutet blir en produkt av andras subjektiva 

bedömningar. (Baddeley et al., 2012, s. 3) Flockbeteende är högt mänskligt och visar sig 

i alla former, inte bara inom finans. Exempelvis tenderar vi ofta att välja den 

restaurangen med flest besökare, i tron om att populariteten gör den till det bästa 

alternativet, utan att vi egentligen inte har någon faktisk kunskap om dess kvalitéer. 

 

För att närma oss denna studie är det intressant att veta var och hur flockbeteende tar sin 

starkaste form. Shiller och John Pound gjorde en studie över vad som fångade en 

investerares uppmärksamhet med frågan om vad som fångade uppmärksamheten till den 

aktie de köpte senast. Majoriteten angav källor som omfattade personlig 

kommunikation. De menar att konventionell media som tidningar, TV och radio har en 

stor kapacitet för att sprida ideér, men att deras förmåga att skapa aktiva beslut är 

begränsad. Personlig och interaktiv kommunikation har den största påverkan på vårt 

beteende. (Shiller, 2000, s. 154). Inom flockbeteende talas det också om hur information 

kan eskalera och att de som investerar tidigt kan vara avgörande över hur majoriteten 

agerar.  (Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 281). Shareville bygger på interaktioner 

mellan medlemmar och dessa teorier talar både för att det ger en större beslutspåverkan 

än rekommendationer i traditionella medier och att de som agerar tidigt kan ha en 

påverkan på gruppen.   

 

Flockbeteende är en av de mest omnämnda men minst förstådda området inom 

beteendevetenskaplig finans. Det är svårt att mäta och kvantifiera och lämnar därför 

stort utrymme för vidare forskning. (Shlomit et al., 2012, s. 58) 

3.4 Tillgänglighetsheuristik 

Tillgänglighetsheuristik (Availability bias) är en teori inom beteendevetenskaplig finans 

som faller in under heuristiken förenkling. Det handlar om att en individ bedömer 

sannolikheten till att något inträffar som större om det är lättare att föreställa sig. 

(Shlomit et al., 2012, s. 59) Teorin menar att människor ger en större tilltro och 

uppmärksamhet till den information som ligger färskt i minnet, istället för att bearbeta 

all tillgänglig information (Tversky & Khaneman, 1974, s. 1127). Teorin inkluderas i 

denna uppsats eftersom Sharevilles användare ständigt utsätts för exponering av vissa 

aktier. Användare ser varandras innehav och får pushnotiser när personer de följer 

handlar med en aktie. Om en viss aktie flera gånger dykt upp i en användares flöde kan 

det tänkas att deras attityd mot denna aktie förändras. Om eventuell påverkan från 

influencers upptäcks i testerna, kan eventuellt en del av förklaringen ligga i 

tillgänglighetsheuristiken. 
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Att agera på det som fångar uppmärksamhet har forskats om av bland annat Odean & 

Barber (2008) som hittade stöd för att människor har en uppmärksamhetsdriven 

köpprocess när det kommer till aktiehandel. Ganzach (2001) hittade stöd för en modell 

som visar att analytiker för okända aktier bedömer risken som lägre och avkastningen 

som högre om det generellt råder en positiv attityd inför den. Och omvänt om vid en 

negativ attityd. 

 

Det finns en uppfattning om att människor idag har ett kortare uppmärksamhetsfönster 

och att informationssamhället kan leda till sämre koncentrationsförmåga. Detta eftersom 

ny teknik medfört att utbudet av information är större och mer lättillgänglig än tidigare. 

Att orientera sig genom denna djungel av information kan vara svårt och människan 

söker ofta lätta svar på svåra frågor. Det skulle kunna tala för att tillgänglighetsheuristik 

är mer aktuellt än någonsin. 

 

När influencers på Shareville delar med sig av sina transaktioner kommer deras följare 

att informeras omgående. Enligt tillgänglighetsheuristiken skulle det leda till att följarna 

agerar partiskt eftersom informationen är ny och fångar deras uppmärksamhet. En 

positiv attityd inför en aktie kan skapas genom att influencern väl motiverar sitt köp, har 

många följare eller att transaktionen får många gilla-markeringar. Det gör i sin tur att 

följaren får en bild av att aktien lovar hög avkastning och besitter en låg risk. Om detta 

sker i en stor utsträckning skulle det kunna vara en av faktorerna som gör att 

aktiviteterna på Shareville leder till en eventuell kurspåverkan. 

 

3.5 Teoretisk sammanfattning  

● Beteendevetenskaplig finans  

○ Människor agerar inte alltid rationellt  

○ Investerare besitter olika partiskheter som påverkar deras beslut 

● Flockbeteende 

○ Investerares beslut påverkas av andra människor 

○ Tar sin starkaste form vid mänskliga interaktioner 

● Tillgänglighetsheuristik 

○ Människor reagerar starkare på ny och lättillgänglig information 

○ En positiv attityd inför en aktie leder till tro om hög avkastning och låg 

risk 

● Den effektiva marknadshypotesen 

○ Människor agerar rationellt 

○ Går inte besegra marknaden med egen information  
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4. Tidigare forskning 
 

Under denna del presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för denna 

studie. Vi följer kunskapsutvecklingen hur forskningsområdet vuxit fram och härleder 

varför det är relevant för att besvara studiens problemformulering. Slutligen följer en 

sammanfattning och översiktsbild över tidigare forskning och dess resultat.  

 

4.1 Kunskapsutveckling 

Att flera studier har kunnat knyta ihop subjektiva bedömningar av aktier med 

marknadspåverkan var en av inspirationskällorna för denna studie. De studierna har 

oftast undersökt hur analyser och rekommendationer från banker och analyshus, 

publicerade i traditionella medier påverkar aktiekursen. 

 

Eftersom sociala handelsplattformar är ett relativt nytt fenomen så är mängden tidigare 

forskning begränsad. Det finns studier om plattformen eToro som visar på att användare 

tenderar kopiera investeringsstrategier från de medlemmar som har flest följare. 

Gällande Shareville så finns det endast två tidigare studier, i form av en kandidat- och 

en masteruppsats. Den tidigare undersöker om det finns en koppling mellan 

aktiviteterna på Shareville och handelsfrekvensen. Varpå den senare fokuserar mer på 

psykologiska faktorer vad som gör en influencer mer benägen för en följare att 

efterlikna. Ingen av de tidigare studierna om Shareville undersöker hur influencer 

påverkar den svenska marknaden i form av abnormal avkastning, alltså om en 

influencer kan driva upp aktiekursen enbart med sin popularitet. När det kommer till 

marknadspåverkan från sociala medier som helhet har främst Twitter undersökts. Då har 

forskare exempelvis studerat om antalet Tweets på aggregerad nivå går använda för att 

prediktera aktiepriset. 

 

Vi har även undersökt tidigare studier om individuella investerares köpprocess, med 

fokus på vad som driver individen till beslut och flockbeteende på finansiella 

marknader. Forskare har bland annat hittat stöd för att människor har köper de aktier 

som fångar deras uppmärksamhet, samt att kollegor tenderar kopiera sina medarbetares 

investeringsbeslut. Nedan visas de tidigare studier vi inkluderat som berör 

forskningsområdet samt varför de är relevanta för denna studie.  

4.2 Tidigare forskning inom området 

All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual 

and Institutional Investors 

Odean T, Barber. B (2008) 

Denna forskning handlar om en investerares förmåga att välja de aktier som fångar ens 

uppmärksamhet. Studien jämför individuella- och institutionella investerare och 

analyserar vad som driver dem till köp. När det kommer till att handla med aktier finns 

det nästan obegränsat med alternativ att välja mellan. Människan klarar oftast inte av att 

rangordna tusentals alternativ. Därför behöver investeraren begränsa sitt urval för att 

förenkla beslutsprocessen. Forskarna menar att människans uppmärksamhetsfönster är 
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smalt. Om flera alternativ finns tillgängliga kommer de som väcker uppmärksamhet 

vägas först och ha större chans att bli valda. Institutionella investerare har inte samma 

problem med begränsad uppmärksamhet då de har mer tid och mer avancerad teknik 

som gör att fler alternativ kan vägas in i beslutsprocessen. 

 

Studiens resultat visar att individuella investerare har en uppmärksamhetsdriven 

köpprocess. De är nettoköpare under dagar med hög volym, när aktier visar på en 

ovanligt negativ- eller positiv dagsavkastning eller när en aktie är på nyheterna. Studien 

visar också att en investerares preferenser först kommer in i bilden efter att 

uppmärksamheten har begränsat alternativen.  

Relevans 

Eftersom denna studie ger stöd för att människor drivs av uppmärksamhet när de fattar 

investeringsbeslut, går det applicera till aktiviteterna på Shareville. Det skulle innebära 

att Sharevilles medlemmar kommer vara mer benägna att handla de aktier som delas i 

informationsflödet, eftersom de har större sannolikhet att fånga deras uppmärksamhet. 

Kopplat till studiens problemformulering skulle det kunna innebära en 

marknadspåverkan om det sker i tillräckligt stor utsträckning. Det skulle också kunna 

leda till en marknadspåverkan som denna studie inte kan mäta, att användare på 

Shareville är mer benägna att handla med en viss typ av aktier än till exempel användare 

på nätmäklaren Avanza.  

Peer Effects at Work: The Common Stock Investments of Co-workers 

Hans K. Hvide, Per Östberg (2012) 

Författarna menar att investeringsbeslut fattade av den individuella investeraren kan bli 

påverkade av den individen de interagerar med. Om korrelationen är tillräcklig kan 

handel baserad på sociala interaktioner vara kurspåverkande. Studien analyserar 

individuella investerare och hur portföljer tenderar att se snarlika ut för människor på 

samma arbetsplats. Resultatet visar att en tioprocentig ökning i andelen kollegor som 

köper aktier under en månad resulterar i en tvåprocentig ökning i sannolikheten att en 

individ genomför ett köp. Studien undersöker tre kategorier av peer effects; på arbetet, i 

familjen och grannskap. Effekten var som störst på arbetsplatsen. 

Relevans 

Denna studie ger stöd till att flockbeteende förekommer på arbetsplatser. Resultatet 

skulle kunna placeras i kontexten av Shareville. Att istället för att hämta inspiration av 

samtal i fikarummet så görs det på en social plattform på internet. Det går göra ett 

antagande att människor litar på de i ens närhet och därmed att medlemmar på 

Shareville litar på de medlemmar som har statusen influencers. Det kan tänkas att de 

peer effects som Hvide och Östberg finner stöd för till och med är ännu starkare på 

Shareville, i och med att användaren själv väljer vem hen ska följa. 

The effect of attention on the behaviour of investors using a social trading platform, 

Shareville 

Kandidatuppsats - Maria Olsson and Lisa Reenbom (2016) 

Denna uppsats är en av få som undersöker Sharevilleanvändare. Mer specifikt så 

undersöks om kommentarer om en aktie på Shareville påverkar handelsvolymen. De 

undersöker huruvida aktier som kommenteras mycket på Shareville har högre 

handelsvolym, vilket i så fall skulle ge empiriskt stöd för bounded rationality och 
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attention driven buying behaviour, samtidigt som det skulle motsäga den effektiva 

marknadshypotesen. Detta testas genom hypotesprövning med multipel regression. 

 

Studiens slutsats är att ordervolym kan förutspås genom att räkna antalet kommentarer 

på en tillgång, samtidigt som ordervolym har ett signifikant positivt samband med 

antalet kommentarer. Det testas även om uppmärksamhetseffekten av kommentarer är 

större på fredagar, vilket skulle ligga i linje med DellaVigna och Pollets tidigare 

forskning, här återfinns dock inte signifikant skillnader. Det som undersökts är alltså hur 

mycket publicitet aktierna får, till skillnad från denna studie som undersöker influencers 

kan påverka aktiekurser på den svenska marknaden. 

Relevans 

Forskning på sociala mediers kurspåverkan har i princip uteslutande handlat om de stora 

sociala medierna. Denna kandidatuppsats, som också behandlar just Shareville, är 

därmed högaktuell då den studerar likartade företeelser. Syftet med vår studie är inte att 

undersöka handelsvolymen, vi kommer istället mäta effekterna i form av kurspåverkan. 

Att deras studie lyckats påvisa ett samband mellan aktiviteter på Shareville och 

handelsvolym motiverar att undersöka relationen mellan Shareville och aktiemarknaden 

vidare.  

Centrality, influence and selective communication in an online investor network: Case 

Shareville 

Mastersuppsats - Jaakko Virtanen (2015) 

Uppsatsen är indelad i tre separata studier som alla behandlar investerares beteenden 

och grupptryck. Den första studien undersöker vilka attribut som följare eftertraktar. 

Den andra behandlar till vilken grad centrala profiler på Shareville påverkar sina följare. 

Den tredje studien undersöker om användare är mer benägna att diskutera sina 

framgångsrika affärer än sina dåliga. 

 

Slutsatsen från den första studien visar att en användares rating på Shareville tycks vara 

det som de flesta tittar på när de väljer vilka de ska följa. Vidare tycks användare även 

titta på profilers historiska utveckling och aktivitet, men dessa visar inte lika tydliga 

resultat. I den andra delen av studien återfinns stöd för att kopieringsbeteenden vid 

aktiehandel förekommer på Shareville. Författaren poängterar att det finns bevis som 

tyder på att profiler med tusentals följare kopieras i en större grad än de med få. Studien 

finner även stöd för att användare är mer benägna att kommentera på sina affärer som 

genererat positiv avkastning, vilket stödjer teorin om selektiv kommunikation. Det rör 

sig om 20 % mindre kommentarer vid förlustaffärer bland svenska användare, det kunde 

inte påträffas signifikanta resultat för de finska. 

Relevans 

I likhet med föregående studie är det huvudsakliga att ta med sig att det kunnat påvisa 

signifikanta kopplingar mellan händelser på Shareville och aktiekurser. Att studien 

funnit stöd för att användare med mycket följare blir kopierade i större utsträckning är 

högaktuellt, då det kommer att kunna jämföras med utfallet i denna studie. Det styrker 

också tesen om att flockbeteende förekommer på Shareville, vilket vi kommer 

undersöka vidare.  
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Decoding Social Influence and the Wisdom of the Crowd in Financial Trading Network 

Vetenskaplig artikel - Wei Pan, Yaniv Altshuler, Alex Pentland (2012) 

Olika strategier baserade på social tradingstrategi undersöks på plattformen eToro. 

Strategier som att följare kopierar de mest framgångsrika investerarna rakt av jämförs 

med strategier som går ut på att följa framgångsrika investerare, men där följarna själva 

fattar beslut om varje affär ska genomföras eller ej. Studien visar att den förstnämnda 

strategin är mest framgångsrik, investerare som fattar egna, aktiva beslut presterar 

generellt sämre än de med en passiv strategi som kopierar inflytelserika investerare rakt 

av. Det görs även en jämförelse mellan att följa de influencer med högst historisk 

avkastning och de med flest följare. Dessa två strategier genererar närmast identiska 

avkastningar. 

 

Det konstateras även att den stora massan är framgångsrik i sitt val av influencer, då de 

användarna med flest följare under mätperioden överträffar genomsnittsanvändaren. 

Författarna argumenterar för att sociala influencer förklarar en del av marknadens 

överreaktioner samt leder till ökad volatilitet. En annan viktig stlutsats är att 

influencernas inflytande tycks vara som störst när det råder hög osäkerhet på 

marknaden. Författarna menar att de sociala effekterna som påträffats är så starka att de 

ibland väger tyngre än följarnas egna sunda förnuft. 

Relevans 

Denna studie ger ökad tyngd åt fenomenet kopieringsbeteende på sociala 

handelsplattformar genom att analysen är genomförd på en internationell plattform. 

Studien visar inte bara på att kopieringsbeteende förekommer, utan också vilka 

medlemmar som anser ha störst inflytande. Undersökningen på eToro visar att de 

medlemmar med flest följare överträffar genomsnittsanvändaren vilket ger ökat stöd till 

att antalet följare har hög relevans. I vår studie kommer det testas om antalet följare är 

en förklaringsvariabel till om det sker en kurspåverkan. 

Aktierekommendationer i en ny tid - Podcasts på den finansiella marknaden 

Magisteruppsats - Alexander Palm, Adam Sjögren (2016) 

Denna studie undersöker vilken roll podcast som erbjuder aktierekommendationer har 

för marknadens funktion och effektivitet. De teorier som berörs är den effektiva 

marknadshypotesen, informationshypotesen, price pressure hypothesis, random walk 

theory såväl som beteendeekonomiska teorier som övertro och flockbeteende. 

Författarna använder en eventstudie där de analyserar köp- och säljrekommendationer 

hämtat ur podcasten “veckans aktie.” Därefter undersöker det om abnormal avkastning 

uppkommer inom en eventperiod på 41 dagar. Resultatet från studien visar att det inte 

finns något signifikant stöd för att aktierekommendationer från podcasts vilket tyder på 

att marknaden är effektiv. Däremot kunde de observera en något ökad handelsvolym på 

Small Cap. 

Relevans 

Stor del av forskningen om hur investerare påverkas av aktierekommendationer är 

begränsad till tryckta kommunikationsmedium som tidningar. Podcasts är ett nytt och 

modernt fenomen precis som Shareville. Många podcasts når ut till en bred publik och 

kan definitivt ses som influencer. Båda uppsatserna behandlar alltså i grund och botten 

influencers påverkan. Studiens resultat kan därmed ge en indikation på hur stort 

inflytande influencer har, även om kommunikationsmedierna skiljer sig åt.  
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Does Chatter Really Matter? Dynamics of User-Generated Content and Stock 

Performance 

Seshadri Tirunillai, Gerard J. Tellis (2011) 

Forskare vid University of Southern California undersökte under hur User-Generated 

Content (UGC) i plattformar på internet påverkar aktiemarknaden. De menar att UGC 

ger en värdefull källa hur ett företag tas emot på marknaden. För att kartlägga vilken 

inverkan de har på aktiemarknaden samlade de ihop UGC i form av produktrecensioner 

över en fyraårsperiod på sex marknader och femton företag. Därefter skapade de en 

modell som analyserar hur olika variabler av UGC påverkar aktiemarknaden i form av 

abnormal avkastning, risk och handelsvolym. 

 

Författarna menar att UGC kan förutspå aktiemarknaden av två anledningar. Den första 

är att i en perfekt marknad skulle all känd information vara tillgänglig omedelbart till 

alla investerare. Eftersom så inte är fallet då informationen är tillgänglig sporadiskt när 

företagen lanserar deras rapporter så söker sig investerare till information de når på en 

daglig basis. Den andra orsaken är att konsumenter som köpt en produkt kan chatta om 

produkten på internet. Andra konsumenter som ännu inte bestämt vilken produkt eller 

märke de vill köpa kan använda sig av UGC för att fatta ett slutgiltigt beslut. De menar 

att de besluten går översätta till framtida försäljning, kassaflöde och slutligen 

aktiekursen. 

                                                                                                 

Resultatet var att UGC är någorlunda korrelerat med abnormal avkastning, risk och 

handelsvolym. Av alla studerade variabler så var ”chatter” (volymen), det vill säga om 

ett företag var omnämnt många gånger, det som hade mest inverkan på abnormal 

avkastning och handelsvolym. Författarna kom fram till att chatter hade en påverkan 

även efter dem kontrollerat för analytikers prognoser, omnämningar i media, 

annonsering och nya produktlanseringar.                     

Relevans 

Denna studie ger stöd till att informationsspridande på internet kan påverka aktiekursen. 

Den visar främst att ett företag vars produkter som omnämns i hög frekvens kan leda till 

abnormal avkastning. Det går att placera i kontexten av Shareville med antagandet att en 

aktie som omnämns flera gånger skapar en hype, som skulle kunna leda till att priset 

stiger och är således relevant för studiens problemformulering.                 

Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging Activity           

Eduardo J. Ruiz, Vagelis Hristidis et al. (2012) 

Forskare från University of California har undersökt huruvida mikrobloggar relaterade 

till företag på Twitter har en inverkan på dess aktiekurser och handelsvolym. Detta 

undersöks genom att extrahera Tweets knutna till specifika aktier och jämföra detta med 

tidsseriedata över aktierna. 

 

Forskarna kommer fram till att Twitteraktiviteten är mer korrelerad med handelsvolym 

än med aktiekurs. Slutsatsen är att modellen som tas fram under mätperioden 

överpresterar andra konventionella värderingsmetoder. Samtidigt konstaterar författarna 

att slutsatser om prediktionsvärdet bör fattas med försiktighet, studien kan bidra till att 

förbättra värderingsmodeller men bör inte användas på egen hand som metod. 
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Relevans 

Detta styrker tidigare forskning om mänskligt flockbeteende vilket antas kunna 

observeras på Shareville. Att beteendet inte bara är observerbart utan även har ett 

prediktionsvärde är värdefullt då Sharevilles influencers kan antas vara kurspåverkande, 

om än i mindre skala. En modell som även inkorporerar Sharevilles kurspåverkan som 

förklaringsvariabel kan eventuellt ge en inferior prediktionsmodell som kan skapa 

överavkastning. 

Evaluating a news-aware quantitative trader: The effect of momentum and contrarian 

stock selection strategies 

Robert P. Schumaker, Hsinchun Chen (2007) 

Påvisar reaktion på aktiekurser av finansiella artiklar och undersöker hur detta kan 

exploateras inom trading. Slutsatserna är att de strategier som tagits fram ger 

överavkastning under mätperioden dels genom att agera på det momentum 

nyhetsartiklarna ger överavkastning. Vidare påvisas även att ytterligare vinster kan 

göras genom att inkludera börsens överreaktioner i modellen. 

Relevans 

Studien visar att finansiella artiklar skapar momentum, vilket strider mot den effektiva 

marknadshypotesen. En tradingstrategi som exploaterar denna ineffektivitet tas fram 

och visar sig vara framgångsrik. Ifall denna studie lyckas påvisa att även influencers på 

Shareville skapar momentum kan deras publikationer antas fungera som ett substitut till 

finansiella artiklar och användas inom teknisk aktieanalys.  

4.3 Översikt - Tidigare resultat 

Följande tabell ger en översiktsbild över den tidigare forskning som analyserats för 

denna studie och delas in under kategorierna; individuella investerare, sociala 

handelsplattformar och marknadspåverkan. 

 
Tabell 1. Sammanställning av tidigare studier 

Författare/titel Land/år Inriktning Slutsats 

Odean T, Barber. B: All That 

Glitters [...] 
USA, 

2008 

Individuella 

investerare 

Investerare har en 

uppmärksamhetsdriven 

köpsprocess 

Hans K. Hvide, Per 

Östberg, Peer Effects at 

Work [...] 

Norge, 

2012 

Individuella 

investerare 

Kollegor tenderar ha 

liknande portföljer 

Olsson M., Reenbom. The 

effect of attention [...] 

Sverige, 

2016 

Sociala 

handelsplattformar 

Aktivitet på Shareville har 

påverkan på ordervolym 
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Jaakko Virtanen 

Centrality, influence and 

selective communication 

[...] 

Finland, 

2015 

Sociala 

handelsplattformar 

Påvisar stöd för att 

kopieringsbeteenden 

förekommer på Shareville 

Wei Pan, Yaniv Altshuler, 

Alex Pentland: Decoding 

social influence  [...] 

USA, 

2012 

Sociala 

handelsplattformar 

Sociala influenser leder 

till överreaktioner och 

ökad volatilitet 

Alexander Palm, Adam 

Sjögren: 

Aktierekommendationer i 

en ny tid [...] 

Sverige, 

2016 

Sociala 

handelsplattformar 

Lyckas inte finna stöd för 

att podcasts påverkar 

aktiekurser 

Seshadri Tirunillai, Gerard 

J. Tellis: Does Chatter 

Really Matter? [...] 

USA, 

2011 

Marknadspåverkan Användarskapat innehåll 

på internet kan påverka 

aktiekursen 

Eduardo J. Ruiz, Vagelis 

Hristidis et al. 

Correlating Financial 

Time Series with Micro-

Blogging Activity 

USA, 

2012 

Marknadspåverkan Tweetfrekvens lyckas 

prediktera aktiekurser 

bättre än konventionella 

metoder 

Johan Bollen, Huina Mao, 

Xiao-Jun Zeng 

Twitter mood predicts the 

stock market. 

USA, 

2010 

Marknadspåverkan Kollektivt humör går 

avläsa på Twitter och kan 

prediktera börsen 

Robert P. Schumaker, 

Hsinchun Chen 

Evaluating a news-aware 

quantitative trader [...] 

USA, 

2007 

Marknadspåverkan Nyhetsartiklar har en 

kurspåverkan 
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5. Praktisk metod 

 
Händelsestudie är en vanlig metod för att spåra effekten av en särskild händelse på 

aktiemarknaden. Inför genomförandet är det viktigt att tydligt definiera vad det är som 

ska testas och inom vilken tidsram, Följande kapitel behandlar tillvägagångssättet för 

att hitta det resultat som ska besvara studiens frågeställning: Hur påverkar influencers 

på Shareville aktiekurserna på den svenska marknaden? 

 

5.1 Händelsestudie 

En händelsestudie gör det möjligt att analysera vilken effekt en specifik händelse har på 

värdet av ett företag. Eftersom värdet reflekteras i aktiepriset går det undersöka 

betydelsen av händelsen genom att studera aktiekursen över en kort tidsperiod. 

(MacKinlay, 1997, s. 13) 

 

Studiens huvudsyfte är att kartlägga om det finns något samband med influencers på 

Shareville och priserna på den svenska aktiemarknaden. Antagandet är att när 

influencers publicerar sina transaktioner påverkar de sina följare och driver dem till att 

kopiera deras affärer. Denna metod kommer inte kunna bevisa att flockbeteende 

förekommer, då den inte analyserar investerares intentioner bakom deras affärer. 

Däremot går det anta att det finns stöd för att det uppkommer, om det visar sig att 

marknaden reagerar. Händelsestudier kan betraktas som ett sätt att testa marknadens 

effektivitet genom att studera hur snabbt marknaden anpassar sig till en specifik 

händelse (Brown & Warner, 1980, s. 205). Influencers skulle inte ha någon påverkan 

överhuvudtaget om marknaden är effektiv. Därmed går det anta att ett resultat som visar 

på en ineffektiv marknad kan bero på psykologiska faktorer. En händelsestudie är därför 

en lämplig metod att kvantifiera influencers aktiviteter och studera skillnader före- och 

efter publicerade transaktioner och därmed försöka besvara studiens 

problemformulering.  

 

Första steget i en händelsestudie är att definiera händelsen. Därefter ska ett 

händelsefönster väljas som visar vilken tidsperiod före och efter händelsen ägt rum som 

kommer analyseras (MacKinlay, 1997, s. 14). Nästa steg är att definiera urvalsgruppen 

(MacKinlay, 1997, s. 15). För att avgöra effekten av den händelse som undersöks 

behöver abnormal avkastning studeras. Den abnormala avkastningen är den realiserade-

, minus den normala avkastningen som uppkommer under händelsefönstret. Den 

normala avkastningen är den avkastning som uppkommer om händelsen inte ägt rum. 

(MacKinlay, 1997, s. 15) Slutliga steget i en händelsestudie är att definiera vilka 

variabler som kan ge abnormal avkastning, formulera nollhypoteser samt besluta vilka 

statistiska modeller som kommer användas (MacKinlay, 1997, s. 15).  
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5.2 Definition av händelse och händelsefönstret 

5.2.1 Händelsen 

Händelsen i studien är när en influencer genomför en transaktion som publiceras för 

resterande medlemmar att ta del av. På Shareville är transaktions- och 

publiceringsdagen densamma vilket gör att det inte finns någon tvekan om när 

händelsen äger rum. Antagandet är att övriga medlemmar reagerar på när inflytelserika 

profiler delar sina affärer och kopierar dessa. Undersökningen ämnar att besvara om det 

sker i så stor utsträckning att det ger en kurspåverkan.  

5.2.2 Händelse- och skattningsfönster 

För att veta om händelsen påverkar aktiekursen undersöks avkastningen en tidsperiod 

runt transaktionen; händelsefönstret. Denna jämförs med en tidsperiod som 

representerar aktiens normala avkastning oberoende av händelsen; skattningsfönstret. 

 

På grund av händelsens karaktär kommer ett kort händelsefönster tillämpas. Om 

influencers transaktioner sänder ut signaler till följarna kommer de troligtvis att agera i 

nära anslutning till publikationen. Eftersom flödet på Shareville ständigt uppdateras blir 

publikationer snabbt förlegade när de ersätts med ny information. Därför kommer ett 

snävt händelsefönster på 5 börsdagar efter transaktionen att användas. Ideellt ska 

händelsefönstret fånga upp överavkastning kopplad till händelsen, utan att ta med för 

mycket brus. Fördelen med ett kort händelsefönster är att det ökar chanserna för att det 

är just händelsen som aktiekursen reagerar på, och inte någonting annat (Nageswara, 

Sreejith, 2014, s. 44).  

 

Ofta undersöks en tid innan händelsen för att se ifall information når marknaden innan 

händelsen ägt rum (MacKinlay, 1997, s. 15). Sådan insiderinformation förväntas inte 

leda till någon signifikant ökad handel och faller därmed utanför studiens ramar att 

undersöka. Trots detta kan det vara av intresse att undersöka en kort period innan, 

eftersom effekter före händelsen skulle indikera att det inte är händelsen som är källan 

till överavkastningen, utan något orelaterat. Därför kommer vi även att undersöka ett 

händelsefönster på 5 börsdagar före händelsen.  

 

Skattningsfönstret utgör tidsperioden före och efter händelsen och har uppgiften att 

skatta den förväntade avkastningen, det vill säga avkastningen en vanlig dag 

(MacKinlay, 1997, s. 15). Hur lång tidsperiod som skattningsfönstret ska utgöra är en 

avvägning mellan att inkludera gammal data som eventuellt inte är representativ idag, 

eller att tilldela ny data för stor vikt. Skattningsfönstrets exakta längd har således inte så 

stor betydelse, huvudsaken är att en akties normala avkastning kan skattas på ett 

representativt sätt. I denna studie kommer ett skattningsfönster på 120 börsdagar 

tillämpats, eftersom författarna anser att det ger representativa data baserat på ovan 

nämnda kriterier.   
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Figur 2. Tidslinje över händelse- och skattningsfönster 

5.3 Definiera urvalsgruppen   

5.3.1 Urval     

Urvalet i denna studie är de transaktioner som är publicerade av influencers från 2014 

fram tills skrivande stund. Studien kommer analysera om aktiviteterna på Shareville ger 

en kurspåverkan. Antagandet som görs är att vissa medlemmar har större inflytande än 

andra och är de som leder det flockbeteende eventuellt förekommer. Därför analyseras 

inte samtliga medlemmars publikationer, utan enbart de som har en stor följarskara. I 

denna uppsats är gränsen dragen vid 1500 följare, men vem som kan antas vara en 

inflytelserik medlem är förstås en definitionsfråga. När en medlem på Shareville köper 

eller säljer en aktie så blir transaktionen publik direkt i samband med att ordern går 

igenom. Det är inte upp till användaren på Shareville att välja vilka transaktioner som 

blir publika, utan en av spelreglerna är att allting som rör den publika portföljen delas. 

Tidsperioden för urvalet har valts med bakgrunden att det är de tidigaste transaktionerna 

som går att finna. Studien gör ett totalurval enligt vår definition över vilka som räknas 

som influencers på Shareville. Totalt uppgår det till 15 influencers och studien kommer 

analysera de 50 senaste transaktionerna de publicerat. Från dessa transaktioner har vissa 

exkluderats (se sektion 5.6.4.).  

5.3.2 Indelning av urval     

För att öka sannolikheten att kunna härleda vad som driver den eventuella 

kurspåverkan, kommer olika tester göras där samtliga transaktioner delas in i kategorier. 

Dessa redovisas nedan med en kort motivering till indelningen. 

 

1. Köp- och säljtransaktioner 

De insamlade transaktionerna kommer delas in under köp- och sälj för att 

studera om det finns någon skillnad i abnormal avkastning. Antagandet är att 

köpsignaler bör visa tydligare resultat då en köptransaktion kan följas av alla, 

medan en säljtransaktion endast går att följa ifall aktien redan ägs. 

 

2. Marknadsplats och aktielista 

På stockholmsbörsen finns tre listor där indelningen sker efter bolagens storlek. 

Small Cap innefattar bolag med ett börsvärde på under 150 miljoner euro, Large 
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Cap bolag med över en miljard euro och Mid Cap omfattar allt däremellan 

(Nasdaq Nordic). Aktier i svenska bolag handlas på fler ställen än 

stockholmsbörsen. Exempel på sådana handelsplattformar är First North, 

Aktietorget och Nordic MTF (Nasdaq Nordic), som har vi valt att sätta ihop till 

kategorin övriga marknadsplatser. Dessa marknadsplatser mindre reglerade och 

har lägre krav på rapportering (Nasdaq Nordic), vilket gör att investering i 

bolagen ofta är mer riskfylld än vid handel på stockholmsbörsen.   

 

Tanken med denna indelning är att det torde vara enklare att finna mätbara 

effekter i mindre bolag. Detta med antagandet att aktiviteterna på en nischad 

plattform som Shareville, kommer ha svårare att ge utslag på större bolag. Även 

om influencers skulle kunna driva ökad handel i Large Cap bolag så skulle 

effekten spädas ut av den högre handelsvolymen. Studien kommer således dela 

in Stockholmsbörsens bolag i Small-, Mid- och Large Cap samt övriga 

marknadsplatser.  

 

3. Antal följare 

För att undersöka om vissa influencers har mer inflytande än andra kommer 

antalet följare att studeras. När en medlem väljer att följa en användare får 

följaren notiser om alla transaktioner. Ju fler följare en medlem har, desto fler 

får se den eventuellt kurspåverkande informationen. Antagandet är därför att 

följare dels är ett tecken på en användares popularitet och dels att den större 

exponeringen har större potentiell påverkan.   

 

4. Antal gilla-markeringar 

Responsen en publicerad transaktion får i termer av antal gilla-markeringar 

kommer utgöra en kategori. Användare på Shareville har möjligheten att gilla de 

transaktioner som publiceras. Antagandet är att fler gilla-markeringar tyder på 

en mer inflytelserik publikation, vilket skulle kunna locka imitatörer som i sin 

tur kan medföra en kurspåverkan.  

 

5. Rating 

På Shareville får varje enskild medlem en rating på en 0-3 gradig skala som 

baseras på riskjusterad avkastning (sharpekvot). Studien kommer analysera om 

en medlem med högre rating har större inflytande med sina publikationer. 

Antagandet är att en influencer med hög rating har större inflytande eftersom 

hen tidigare genererat god avkastning i förhållande portföljens risk. 

 

6. Kommentar  

Vid varje transaktion har en användare på Shareville möjlighet att skriva en 

kommentar om affären. Studien kommer att undersöka om en publikation med 

en kommentar har större inflytande. Antagandet är att om en influencer delar 

med sig bakgrunden till köp- eller sälj ger det övriga medlemmar en bättre 

inblick och publikationen ett större värde.  

5.4 Avkastning 

I studien undersöks om influencers har någon kurspåverkan på den svenska 

aktiemarknaden och kurspåverkan kommer mätas i termer av avkastning. I denna studie 

kommer dagliga stängningskurser justerade för splittar och utdelningar användas vid 
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beräkningen. Den enkla avkastningen räknas ut genom att dela differensen av dagens- 

och gårdagens stängningskurs med dagens stängningskurs. Studien kommer dock att 

använda logaritmerad avkastning istället för enkel. Avkastningen transformeras med 

den naturliga logaritmen för att inkludera effekten av ränta på ränta. Den naturliga 

logaritmen möjliggör att normalitet kan antas bland datat (Fama, 1976, refererad i 

Nageswara & Sreejith, 2014, s. 44–45). För enkelhetens skull kommer 

transaktionskostnader att bortses då det inte finns något enkelt sätt att ta reda på dem. 

Detta torde inte få någon större inverkan på studiens resultat eftersom courtagen ofta 

utgör en liten del av en transaktion. 

 

 

𝑹𝒊𝒕 = 𝒍𝒏 (
𝑷𝒕

𝑷𝒕−𝟏
) 

𝑅𝑖𝑡 = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑃𝑡 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑙𝑛 = 𝐷𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛 
Formel 1. Avkastning 

5.4.1 Förväntad avkastning 

För att avgöra om en händelse genererar abnormal avkastning måste först en normal 

avkastning beräknas, för att ha en referenspunkt att jämföra med (Brown & Warner, 

1980, s. 207). Studiens syfte är att ta reda på om influencers påverkar aktiepriset. Då 

måste den normala avkastningen beräknas, för att sedan testa om avkastningen skiljer 

sig åt efter en publicerad transaktion. Den förväntade avkastningen kan med andra ord 

betraktas som den avkastning som förväntas om händelsen inte hade ägt rum 

(Nageswara & Sreejith, 2014, s. 46).  

5.4.2 Marknadsmodellen 

En populär metod för att beräkna en akties förväntade avkastning vid en given tidpunkt 

är marknadsmodellen. Modellen är ett linjärt samband mellan en enskild akties 

avkastning och marknadsportföljen (MacKinlay, 1997, s. 18).  

 

𝑹𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝑹𝒎𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  𝒅ä𝒓 𝜺𝒊𝒕 ~𝑵(𝟎, 𝝈) 𝒐𝒄𝒉 𝒐𝒃𝒆𝒓𝒐𝒆𝒏𝒅𝒆 

𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝛼𝑖 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 
𝛽𝑖 = 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛 

𝑅𝑚𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑 𝑚 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝜀𝑖𝑡 = 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑓𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚 
Formel 2. Avkastning 

 

I formeln ovan kan vi se att en akties avkastning kan beskrivas som dess individuella 

överavkastning jämfört med marknaden, och hur aktiekursen rör sig med marknaden. 

 

En motivering till marknadsmodellen är att marknadsrisken är diversifierbar, investerare 

bör därmed inte få något premium för den risken (MacKinlay, 1997, s. 18). Sambandet 

mellan marknaden och aktien antas vara linjärt i marknadsmodellen, vilket medför att 

parametrarna kan skattas med hjälp av linjär regression. Överavkastningen, alfa, är 

interceptet (där linjen skär Y-axeln) och betavärdet är linjens lutningskoefficient.  
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Att använda marknadsmodellen jämfört med att använda genomsnittlig avkastning har 

en fördel i att den ofta ger en bättre skattning av den förväntade avkastningen, eftersom 

en stor del av en akties avkastning kan förklaras med marknadens rörelser i stort 

(MacKinlay, 1997, s. 18). Det är därmed mer troligt att effekten av influencers påverkan 

fångas upp av modellen när vi subtraherar effekter av marknadens rörelser i stort. 

Hänsyn tas då till makroekonomiska händelser som är orelaterade till den händelse som 

ska undersökas.  

5.4.3 Marknadsindex 

När den normala avkastningen skattas med hjälp av marknadsmodellen behövs 

jämförelseindex för att ta fram alfa- och betavärdet för respektive aktie enligt processen 

som beskrivs i 5.4.2. I denna studie har tre olika index använts för att på ett så 

träffsäkert sätt som möjligt återspegla aktiens normala avkastning. Jämförelseindex har 

valts baserat på aktiernas listning och handelsplattform, som redovisas i tabellen nedan. 

Anledningen till att olika index används för olika aktier är för att bättre spegla den 

normala avkastningen (Dimson & Marsh, 1986, s. 116). I Datastream har vi inte funnit 

index för First North, Nordix MTF och Aktietorget och istället har vi valt att använda 

oss av OMX Stockholm PI Small Cap index. Skälet till att Small Cap indexet har valts 

även för de andra mindre handelsplatserna är att vi menar att bolagen stämmer bäst 

överens sett till omsättning och risk. 

 
Tabell 2. Marknadsindex 

Listning Index Namn på Datastream 

Large Cap OMX Stockholm PI Large cap OMSSLCS 

Mid Cap OMX Stockholm PI Mid cap OMSSMCS 

Small Cap OMX Stockholm PI Small cap OMSSSCS 

First North OMX Stockholm PI Small cap OMSSSCS 

Nordic MTF OMX Stockholm PI Small cap OMSSSCS 

Aktietorget OMX Stockholm PI Small cap OMSSSCS 

5.4.4 Abnormal avkastning 

Den förväntade avkastningen för en aktie kommer att skattas med hjälp av 

marknadsmodellen. Därefter kommer studien jämföra den förväntade avkastningen med 

den faktiska avkastningen efter händelsen. Ifall den förväntade avkastningen skiljer sig 

åt från utfallet efter händelsen, ger detta stöd för att influencers påverkar aktiekursen. 

Om det istället visar att det inte är någon skillnad på avkastningen före och efter 

händelsen, ger detta istället stöd för att marknaden är effektiv på den semi-starka nivån. 

En enkel förklaring för abnormal avkastning är differensen av den förväntade- och den 

faktiska avkastningen.  

 

𝑨𝑹𝒊𝒕 = 𝑹𝒊𝒕 − (𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝑹𝒎𝒕) 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝛼𝑖 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 
𝛽𝑖 = 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛 

𝑅𝑚𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑 𝑚 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 
Formel 3. Abnormal avkastning 
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5.4.5 Aggregering av abnormal avkastning 

En studie baserad på en enstaka transaktion skulle inte generera särskilt tillförlitliga 

resultat eftersom slumpen då skulle få för stor inverkan (MacKinlay, 1997, s. 21). För 

att råda bot på detta kommer händelserna aggregeras, vilket betyder att sammanfoga alla 

transaktioner. Aggregeringen kan ske både över händelser och tid (MacKinlay, 1997, s. 

21). För att öka sannolikheten att modellen fångar upp anomalier så aggregeras den 

abnormala avkastningen för alla transaktioner och delas sedan med antalet händelser för 

att få ett genomsnitt.  

 

Den förväntade genomsnittliga abnormala avkastningen för perioden kan antas ligga 

nära noll förutsatt att händelsen inte har någon betydelse (MacKinlay, 1997, s. 27-28). 

Om influencers transaktioner inte har någon marknadspåverkan kommer den 

genomsnittliga abnormala avkastningen inte vara signifikant skild från noll.  

 

Aggregering kommer också göras över tid, så kallad kumulativ abnormal avkastning. 

Kombineras dessa två metoder så får vi en kumulativ genomsnittlig avkastning där den 

abnormala avkastningen är aggregerad över såväl händelser och tid. Den sistnämnda 

metoden kommer att tillämpas vid hypotesprövningen.  

 

𝑨𝑨𝑹 =
𝟏

𝑵
∑ 𝑨𝑹𝒊𝒕

𝑵

𝒊=𝟏

 

𝑪𝑨𝑹𝒊 = ∑ 𝑨𝑹𝒊𝒕

𝑻

𝒕=𝟏

 

𝑪𝑨𝑨𝑹 =
𝟏

𝑵
∑ 𝑪𝑨𝑹𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝐴𝐴𝑅 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 
𝐶𝐴𝐴𝑅 = 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑖 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠ö𝑘𝑠 

𝑁 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟, 𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 𝑁 = 440 

𝑡 = 𝐷𝑎𝑔 𝑖 ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡 

𝑇 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑡, 𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 𝑇 = 11 
Formel 4. Aggregering av abnormal avkastning 

5.5 Hypotesprövning 

Testerna bygger på att ta reda på om avkastningen innan en influencer publicerat en 

transaktion är densamma som perioden efter. Nollhypotesen är att det inte är någon 

skillnad på avkastningen före och efter händelsen, som ställs mot alternativhypotesen att 

det finns en skillnad på avkastningen. För att inte anomalier ska få för stor påverkan så 

används den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen i hypotesprövningen. 

Därför är nollhypotesen som kommer användas att den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen inte är skild från noll, mot alternativhypotesen är att den inte är 

noll. Så om alternativhypotesen antas, finns det empiriskt stöd för att influencers kan 

driva kurspåverkan med sina publikationer.  
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H0: CAARit = 0  
HA: CAARit ≠ 0 

Formel 5. Hypotesprövning 

 

Olika hypotesprövningar kommer att göras för de olika indelningarna aktielista och 

marknadsplats, antal följare, gilla-markeringar, kommentar, där varje kategori inom 

indelningen får en egen hypotes. Vidare kommer alla dessa även delats in efter om 

transaktionen är en köp- eller säljtransaktion. Totalt kommer 34 hypoteser prövas (se 

tabell 15 under sektion 6.12.) 

5.5.1 Statistiska tester 

Hypoteserna kommer att prövas med ett parametriskt T-test (se formel 5) då detta är en 

välrenommerad metod som visat sig bäst lämpad för signifikanstester av abnormal 

avkastning (Nageswara & Sreejith, 2014, s. 49–50). Ett dubbelsidigt test genomförs på 

de kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) för samtliga 

transaktioner. För att ta fram värdet för T-statistikan behöver först standardavvikelsen 

för CAAR beräknas. Ett T-test kommer sedan genomföras för varje variabel som 

undersöks och transaktionerna delas in efter köp och sälj. Signifikansnivån som används 

är 5 % vilket ger ett kritiskt värde på ±1,96.  

 

𝒕 =
𝑪𝑨𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑯𝟎

𝑺𝑪𝑨𝑨�̂�

√𝑵

  

𝑡 = 𝑇 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝐶𝐴𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐻0 = 𝑁𝑜𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛, 𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 𝐻0 = 0 

𝑆𝐶𝐴𝐴�̂� = 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓ö𝑟 𝐶𝐴𝐴𝑅 

𝑆𝐶𝐴𝐴�̂�

√𝑁
= 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙 𝑓ö𝑟 𝐶𝐴𝐴𝑅 

Formel 6. T-test 

5.5.2 Typ I & typ II fel 

Vid statistisk hypotesprövning talas det ofta om Typ I och Typ II fel. Det viktigt att vara 

medveten om vilka fallgropar det finns och hur dessa ska förhindras. Typ I-fel 

uppkommer om nollhypotesen förkastas, trots att den är sann. För att minska 

sannolikheten för Typ I fel används stora urval som gör att chansen för slumpmässiga 

avvikelser minskar. Typ II fel är motsatsen, att felaktigt acceptera nollhypotesen. Det 

vill säga att det finns signifikanta resultat som visar på en kurspåverkan som analysen 

missar att upptäcka. Risken för Typ II fel ökar när utrymmet minskas för Typ I fel. 

Därför behöver vi vara försiktiga med att acceptera nollhypotesen. (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010, s. 192) I kontexten av denna studie skulle det innebära att 

resultatet felaktigt utger att influencers på Shareville har en kurspåverkan på den 

svenska aktiemarknaden, trots att så inte är fallet. Alternativt att det finns en 

kurspåverkan som vi inte lyckas bevisa.  
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5.6 Data 

5.6.1 Insamling och bearbetning Shareville 

Eftersom studien undersöker om influencers på Shareville kan ha någon kurspåverkan 

på den svenska aktiemarknaden så hämtades transaktioner av medlemmar med 1500 

följare eller fler. Alla transaktioner på Shareville är publika så varje relevant köp- eller 

säljtransaktion överfördes till Excel för vidare bearbetning. Den information som 

hämtades i samband med transaktionen var användar-id, antal följare, rating, 

transaktionsdatum, kommentar, gilla-markeringar, transaktionstyp, bolag, bolagskod, 

börs, sektor, kurs och valuta.  

 

Den initiala datainsamlingen gjordes tidigt under studiens gång, för att avgöra om idén 

var genomförbar. Då inkluderades alla transaktioner gjorda med nordiska bolag, med 

tanken att kurspåverkan på den nordiska marknaden skulle analyseras. När 

datamaterialet senare skulle bearbetas märktes att det var ett väldigt litet antal icke-

svenska bolag bland urvalet. Bedömningen är att antalet var för litet för att kunna 

generaliseras, därför exkluderades de transaktionerna och fokus gick över till den 

svenska marknaden.  

 

Efter att datainsamlingen från Shareville var genomförd behövdes historisk kursdata för 

alla berörda bolag hämtas in, från 125 dagar innan den första händelsen till fem dagar 

efter den senast inhämtade affären. Till det användes Thomson Reuters Datastream.  

5.6.2 Insamling och bearbetning Datastream 

Efter att de transaktioner gjorda av influencers på Shareville hade hämtats anpassades 

datat för att kunna använda Datastream för att hämta kursinformation. Den information 

som behövde kompletteras från den ursprungliga datainsamlingen var bolagens ISIN 

koder. Detta för att Datastream skulle hitta rätt kursinformation för respektive bolag. 

För att hämta den informationen användes sökfunktionen på Avanza. Därefter gjordes 

en tidsserie-förfrågan i Datastream där kurs- och indexdata för respektive transaktion 

hämtades för det aktuella händelse- och skattningsfönstret. Det gav all prisinformation 

för respektive aktie och index från första dagen i skattningsfönstret till sista dagen i 

händelsefönstret.   

5.6.3 Insamling och bearbetning Excel 

När allt datamaterial som behövdes för analysen insamlats så utfördes händelsestudien i 

Microsoft Excel. Det första steget var att skatta den förväntade avkastningen för 

respektive aktie med marknadsmodellen. Därefter beräknades den abnormala 

avkastningen för varje aktie. Efter det togs den kumulativa aggregerade abnormala 

avkastningen fram för varje händelse. När det var gjort började datamaterialet sorteras 

efter de variabler vi ville undersöka. Sen kalkyleras standardavvikelsen och T-värdet för 

varje kategori för att avgöra om resultaten var statistiskt signifikanta.   

5.6.4 Bortfall  

Studien exkluderar ett antal transaktioner som inte anser tillföra något värde för 

analysen. Först ut att exkluderas är transaktioner som misstänks höra till daytrading. Vi 

bedömer att användare på Shareville inte har samma möjlighet att kopiera 
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investeringarna hos en influencer som köper och säljer en aktie under samma dag. 

Eftersom studien syftar till att undersöka kurspåverkan på den svenska aktiemarknaden 

så har även transaktioner med internationella bolag exkluderats från datainsamlingen.  

 

Under datainsamlingen inkluderades ett antal transaktioner som senare visade sig vara 

handel med olika derivatinstrument som exempelvis teckningsoptioner. Dessa valde vi 

senare att exkludera. Bakgrunden till detta är att det på Nordnet krävs att medlemmen 

accepterar ett särskilt avtal för att handla med derivatinstrument, för att säkerställa att 

kunden förstått riskerna med dessa. Därför antas betydligt färre medlemmar kunna 

kopiera dessa transaktioner. På grund av optioners speciella karaktär bedömer vi att 

handel med dem inte kommer tillföra något för att förklara influencers kurspåverkan.  

 

En del aktier som funnits med i datamaterialet har blivit avnoterade från börsen eller 

uppköpta under mätperioden och har därför exkluderats. Dessa bolag är Industrial & 

Financial Systems AB, Nordnet AB, Proffice AB, Matse Holding, MEDA AB, 

Transcom WorldWide AB och Tribona AB.  

 

Det är även ett flertal aktier som blivit börsnoterade så pass nära inpå händelsen att 

skattningsfönstret blir för kort. Det rör sig om hela 74 stycken händelser som 

exkluderats från datat, varav många av dessa transaktioner skett vid en akties 

börsintroduktion. Dessa transaktioner har exkluderats av flera anledningar, dels för att 

en börsintroduktion i sig är en skakig händelse, vilket inte beror på influencern, och dels 

för att det inte går att skatta en normal avkastning då det inte finns något 

skattningsfönster. 
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5.6.5 Total datamängd 

Efter rensning av de bortfall som beskrivs i sektion 5.6.4 återstår 440 observationer som 

ska testas. Varje observation är en transaktion, men samma influencer kan ha publicerat 

upp till 50 transaktioner. Som tabellen visar är den största andelen av bolagslistningen 

Large Cap. Det upptäcktes i efterhand då all data insamlades manuellt. Vi kan också se 

att de mest populära influencerna med fler än 10 000 följare utgör en liten andel. 

Optimalt hade varit en jämvikt mellan alla undersökningskategorier, vilket hade kunnat 

uppnås om vi hade tillgång till en större mängd data. Det hade däremot varit oerhört 

tidskrävande på grund av den manuella processen.  

 
Tabell 3. Total datamängd 

Kategori Antal Andel 

Totala observationer 440   

Listning     

Large Cap 228 52% 

Mid Cap 93 21% 

Small Cap 66 15% 

Övriga 53 12% 

Rating    

- 74 17% 

* 22 5% 

** 145 33% 

*** 199 45% 

Transaktion     

Köp 303 69% 

Sälj 137 31% 

Kommentar     

Ja 181 41% 

Nej 259 59% 

Följare     

>10 000 57 13% 

5000>10 000 121 27% 

>5000 262 60% 

Övrigt     

Följare genomsnitt 13101   

Likes i genomsnitt 3,8   

Rating i genomsnitt 2,1   
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5.7 Händelsestudiens brister & alternativa metoder 

En vanlig kritik när marknadsmodellen används vid händelsestudier är att betavärdet 

antas vara konstant över tid, något som i praktiken är ovanligt (Wells, 2004, s 66). Men 

trots att modellen har sina brister, är den att föredra framför genomsnittsmetoden enligt 

MacKinlay (1997, s. 18). 

 

Ett problem som är svårt att undgå är att vi inte kan klargöra om marknadsreaktionerna 

beror på information som delas inom ramarna för Shareville. Andra kurspåverkande 

händelser som sker samtidigt som influencers transaktioner kommer alltså inte beaktas i 

modellen. Kursreaktioner som modellen snappar upp kan alltså bero på att företag 

publicerat ny information som influencern handlar på. Det kan då vara den nya 

informationen som är den huvudsakliga anledningen till kursförändringen, inte 

influencerns signal. De statistiska testerna kan inte skilja på dessa två, så det gäller att 

vidta stor försiktighet om nollhypotesen ska förkastas. Det är med denna risk i åtanke 

som vi väljer att även studera fem dagar innan händelsen, trots att informationsläckage 

knappast förekommer i någon större utsträckning. Detta tillåter eventuella 

kursreaktioner innan händelsen att studeras, vilket skulle indikera att modellen snappat 

upp en extern marknadshändelse. 

 

En potentiell förbättring av studien skulle kunna vara att använda en tvåfaktormodell 

där både marknad och bransch inkluderas vid beräkningen av den förväntade 

avkastningen (Benninga, 2014, s. 334–335). I denna studie kommer endast olika 

marknadsindex att inkluderas, och inte branschindex. Det hade varit ett mycket 

tidskrävande projekt att även lägga in branschindex till varje händelse och i vår mening 

hade det kostat mer än det smakat. Brown & Warner (1985, s. 18) har konstaterat att 

metodvalet vid händelsestudier med ett stort antal observationer inte spelar någon större 

roll, utan är viktigare när endast några få händelser testas. 

 

Handelsvolym är en variabel som skulle kunna undersökas på ett liknande sätt istället 

för aktiekursen. Ifall influencers har inflytande över sina följare bör detta uppenbara sig 

i ökad handelsvolym strax efter deras transaktioner publiceras. Intuitionen bakom det är 

att fler handlar aktien strax efter händelsedagen än andra dagar, eftersom följare 

kopierar influencerns transaktion. Troligtvis är handelsvolym och daglig avkastning 

korrelerade, vår tanke med att välja avkastning istället var att den kan visa både upp och 

nedgångar. En influencers påverkan uppenbarar sig i form av ökad handelsvolym vid 

både köp- och säljtransaktioner, och det går således inte att särskilja dessa. När 

avkastning studeras kommer influencers påverkan i teorin visa negativ avkastning vid 

försäljning och positiv vid köp.  

 

Att titta på handelsvolym har däremot samma nackdel som när avkastning undersöks, 

nämligen att det är svårt att säkerställa att det är händelsen som ger upphov till 

reaktionen, och inte något extern faktor. En fördel med att undersöka handelsvolym bör 

dock vara att det är lättare att tolka de uppmätta effekterna konkret. Med det menar vi 

att ifall aktien exempelvis handlas 30 % mer dagarna under händelsefönstret är det mer 

intuitivt bevis än ifall aktien genererar 2 % kumulativ genomsnittlig abnormal 

avkastning. Vid en mer omfattande studie kan det däremot vara intressant att inkludera 

handelsvolym som komplement till abnormal avkastning. 
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5.8 Sammanfattning praktisk metod 

Nedan följer en översiktlig sammanfattning över hur händelsestudien kommer att 

genomföras, baserat på MacKinlays metod (1997).  

1. Val av metod för normal avkastning - marknadsmodellen 

2. Val av längd och position för händelsefönstret - 5 börsdagar före och efter 

händelsen. 

3. Val av längd och position för skattningsfönstret - 125 börsdagar före händelsen.  

4. Kalkylering av den normala (förväntade) avkastningen genom att ta reda på 

varje akties förhållande till marknaden. Med regression skattas parametrarna: 

- Alfa (överavkastning) 

- Beta (Korrelation med marknadsportföljen) 

- Sigma (standardavvikelsen) 

5. Kalkylering av den abnormala avkastningen (AR) 

6. Aggregering över tid och tillgångar (CAAR) 

7. Statistisk testning av hypoteserna - parametriskt T-test 
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6. Resultat & Analys  

I denna del kommer händelsestudiens utfall redovisas. Kapitlet är indelat i kortare 

sektioner baserat på vilken variabel som testas. För att underlätta för läsaren har vi 

inlett varje delsektion med att skriva vad vi förväntat oss att finna för resultat, för att 

sedan redovisa vad vi faktiskt funnit och försöka förklara upptäckterna. Resultaten 

presenteras, diskuteras och analyseras i såväl text som med visuella hjälpmedel i detta 

kapitel. En mer övergripande analys återfinns i kapitlets slut tillsammans med en 

översiktlig sammanfattning av upptäckterna.  

 

6.1 Alla bolag 

Figur 3 visar den kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) för samtliga bolag, 

indelat efter köp- och säljtransaktioner. Tabell 4 visar de statistiska testerna utförda för 

dessa kategorier. Det vi förväntar oss att se ifall influencers skulle sända 

kurspåverkande signaler är att både köp- och säljtransaktioner skulle hålla sig väldigt 

nära noll CAAR från dag -5 fram till händelsedagen. På den sistnämnda dagen 

genomför alla influencers som vi undersökt en transaktion, vilket enligt vår tes skulle 

leda till att dennes följare imiterar transaktionen. Om detta sker i tillräckligt stor skala så 

påverkas aktiekursen, något som vi kan mäta genom CAAR. Det grafen skulle visa 

under ideala förhållanden är att köptransaktionerna skulle generera positiv CAAR efter 

händelsen då följarna väljer att köpa aktien, och säljtransaktionerna skulle leda till en 

lägre aktiekurs och därmed lägre CAAR.  

 

 
Figur 3. CAAR alla bolag köp & sälj 
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Tabell 4. Statistiska tester CAAR alla bolag 

Statistiska tester Köp Sälj 

CAAR Medelvärde 0,33% -0,31% 

T-värde 3,65 -2,03 

Medelfel 1,59% 1,81% 

 

Som T-värdena i tabellen visar är resultaten signifikanta och nästan i linje med det 

förväntade resultatet; att en köptransaktion skulle driva upp aktiekursen och en 

säljtransaktion driva den nedåt. Dock avslöjar grafen att aktiekursen börjar röra sig 

redan cirka tre dagar före händelsen, något som vanligtvis tolkas som ett tecken på 

informationsläckage på marknaden (MacKinlay, 1997, s. 15). Vi avfärdar dock detta då 

tanken på att någon skulle handla på insiderinformation om influencers signaler känns 

som en allt för långsökt förklaring för så pass signifikanta resultat. Att sådan brottslig 

kursmanipulation som beskrivs i sektion 1.3 faktiskt förekommer finns det färska 

rättsfall som styrker (Stockholms tingsrätt, 2016), men att det däremot skulle vara så 

utbrett att det som ensam förklaring skulle visa sig i vårt test ställer vi oss kritiska till. 

 

Istället för informationsläckage eller kursmanipulation tror vi att det testet visar är att 

influencers handlar på extern information, och en influencers eventuella överavkastning 

går att avfärda med att de agerar snabbare på informationen än de flesta andra. Det går 

att koppla till både oäkta- och avsiktligt flockbeteende. Oäkta flockbeteende skulle i 

detta sammanhang betyda att det kommit ny information som influencers agerar på, 

vilket inte skulle motbevisa den effektiva marknadshypotesen (Bikhchandani & Sharma, 

2000, s. 281). En annan förklaring är att det rör sig om avsiktligt flockbeteende och det 

skulle innebära att influencers följer den befintliga trenden som råder. Det sistnämnda 

beteendet är inte rationellt enligt den effektiva marknadshypotesen (Bikhchandani & 

Sharma, 2000, s. 281). 

 

Detta tål att upprepas då det är en väldigt viktig del av upptäckten; influencers 

transaktioner ger signifikanta utslag på både köp och sälj, något som vanligtvis skulle 

innebära att vi förkastar nollhypotesen och gå vidare till alternativhypotesen. Fast i vårt 

fall uppkommer effekten redan innan influencers transaktioner, vilket indikerar att det 

finns en annan förklaring. Vår bästa gissning är att influencers, precis som de flesta 

andra, reagerar på ny information om marknadshändelser som exempelvis 

årsredovisningar, nya storordrar eller vinstvarningar. Därför är det svårt att säga efter 

detta resultat att influencers är den direkta orsaken till den överavkastning som 

uppkommer, eftersom trenden börjar innan de agerar. 

 

Testerna visar vidare att CAAR inte genast återgår till 0 efter händelsedagen, utan 

fortsätter stiga efter köptransaktioner. Det tror vi är ett tecken på att influencers kan ha 

en viss kurspåverkan. Ett tänkbart scenario är att influencers förstärker kursreaktioner 

och bidrar till överreaktioner på börsen. Det skulle ligga i linje med teorierna om hur 

eskalerande information kan leda till flockbeteende (Bikhchandani & Sharma, 2000, s. 

280). Vi vet inte hur följarna på Shareville tänkte om aktierna innan de såg hur 
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influencerna agerade och kan inte bevisa om de ändrade sitt beslut på grund av det. Det 

är däremot mycket möjligt att följarna tänker att influencerna vet något som inte de vet 

och att det är därför vi ser att den påbörjade trenden förstärks efter händelsedagen. En 

sådan förklaring stämmer överrens med som Bikhchandani & Sharmas definition av 

äkta flockbeteende (2000, s. 280).   

 

Även tillgänglighetsheuristik kan vara en potentiell förklaring till den utdragna 

uppgången efter köptransaktioner. När en influencer handlar aktien så kommer push-

notiser publiceras till alla följare som har Sharevilles mobilapplikation. Nästa gång 

följaren ska göra en investering så kanske just denna aktie sticker ut ur mängden 

eftersom namnet känns bekant. Detta är även jämförbart med den köpprocess som 

Odean och Barbers beskriver i All That Glitters (2008). De menar att det finns tusentals 

aktier att välja mellan, allt för många för att investerare ska kunna göra grundliga 

analyser av alla. Odean och Barber beskriver en uppmärksamhetsdriven köpprocess som 

innebär att människor köper aktier som uppmärksammas mycket i media (2008, s. 813). 

En förklaring till reaktionen vi ser vid köptransaktioner i figur 3 kan därför vara 

influencers som sprider publicitet om en aktie och därmed får fler att köpa den. 

 

Vidare kan vi se att CAAR återgår snabbare till det normala (kring 0 %) efter 

säljtransaktioner än vid köptransaktioner. Den explosiva reaktionen vi kan se på 

säljkurvan i figur 3 pekar på att förloppet mellan reaktionens början och slut är över på 

under en vecka. Här skiljer sig köptransaktionerna åt, då den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen för köptransaktioner inte visar några tecken på att återgå till det 

normala under händelsefönstret. Även här kan vi finna stöd, men inte bevis, för att 

influencers har kurspåverkan. Detta eftersom samtliga influencers följare potentiellt kan 

agera på en köpsignal, medan endast de följare som sedan tidigare besitter aktien kan 

följa säljsignalerna. Även Odean och Barber konstaterar i sin rapport All that glitters 

(2008, s. 786) att uppmärksamhetsdrivet köpbeteende gäller främst vid köp eftersom det 

är då en investerare måste välja mellan tusentals aktier, medan endast de få aktierna i 

portföljen är med vid försäljning. 

 

En förklaring till att reaktionen kring köp är mer utdragen än sälj tror vi kan vara att det 

är mer dramatiska anledningar som ligger bakom ett säljbeslut. Negativa nyheter om ett 

bolag kan göra att deras investerare har bråttom att göra sig av med innehavet. Den 

effekten skulle kunna accelereras av ett flockbeteende som bygger på en ökad oro hos 

en investerare när denne ser hur gruppen börjar sälja. Även här kan det bero på att 

influencers är tidiga på informationen och att deras agerande gör att följarna inte vågar 

behålla aktien och att det blir en snöbollseffekt. Vilket är en av orsakerna till att 

flockbeteende kan ligga till grund för överreaktioner på marknaden (Bikhchandani & 

Sharma, 2000, s. 280).  Men som tidigare nämnt så är inte det något denna studie kan 

bevisa, eftersom vi inte undersökt de individuella investerarnas motiv bakom deras 

handlingar. Något som också talar för att sälj har en kortare beslutsprocess än köp är att 

säljtransaktioner inte behöver finansieras. En investerare kan ha beslutat sig om att köpa 

en aktie, men inte kunnat genomföra ordern före denne har frigjort kapital, vilket kan ta 

tid. Alla dessa förklaringar eller en kombination av dem skulle förklara den abnormala 

avkastningen för köptransaktioner sitter i längre.  

 

Oavsett förklaring till varför marknaden agerar som den gör är det en indikation på att 

marknaden inte är fullständigt effektiv. En av den effektiva marknadshypotesens 

implikationer är att marknadspriserna reflekterar all tillgänglig information (Fama, 
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1970, s. 383). Resultatet i denna studie visar att marknaden tar flera dagar på sig att 

reagera på ny information, något snabbare vid negativ information. En investerare som 

är väldigt snabb på att agera på ny information kan därmed potentiellt generera en viss 

överavkastning. Fama (1970) skriver däremot inte hur lång tid det ska ta för marknaden 

att anpassa sig till ny information, vilket gör att bevisen inte räcker för att förkasta den 

effektiva marknadshypotesen. 

6.2 Köp - Bolagsstorlek  

Figur 4 visar CAAR för alla köptransaktioner, uppdelat efter om bolaget är listat på 

Small Cap, Mid Cap, Large Cap eller Övriga marknadsplatser. Tabell 5 visar de 

statistiska testerna utförda för dessa kategorier. I detta test vill vi veta ifall bolagets 

storlek spelar in på hur mycket en influencer kan påverka aktiekursen. Orsaken är att vi 

förväntar oss att finna starkare bevis i mindre bolag. Anledningen till det är att mindre 

bolag generellt har lägre handelsvolym bland sina aktier, och influencerns inflytande 

borde därmed bli mindre utspätt av övriga transaktioner. Institutionella aktörer som 

utgör en väldigt stor del av aktiehandeln agerar nästan uteslutande på Large Cap och vi 

förväntar oss därför inte att finna signifikanta resultat där. För att förtydliga så tror vi 

inte att influencers följare nödvändigtvis är mer benägna att följa transaktioner i mindre 

bolag, utan bara att de kopierade transaktionernas relativa frekvens är högre. Kort och 

gott vill vi under denna sektion undersöka om man kan se större inverkan bland aktier i 

mindre bolag än större. I grafen skulle detta visa sig genom att kurvorna sticker iväg 

uppåt på händelsedagen i storleksordning, där “övriga” och “Small Cap” borde uppnå 

de högsta CAAR-värdena. 

 

 
Figur 4. CAAR köp (bolagsstorlek) 
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Tabell 5. Statistiska tester CAAR köp (bolagsstorlek) 

Statistiska tester Small Cap Mid Cap Large Cap Övriga 

CAAR Medelvärde 0,94% 0,18% -0,05% -0,12% 

T-värde 2,19 1,111 -0,551 -0,537 

Medelfel 2,88% 1,35% 1,18% 1,29% 

  

Före dessa resultat börjar diskuteras bör nämnas att endast Small Cap observationerna är 

signifikanta och slutsatser som berör de andra listorna och bör vidtas med stor 

försiktighet. I detta test överensstämmer resultaten väldigt bra med våra förväntningar. 

Small Cap-aktier är generellt mer spekulativa och handlas mindre av institutionella 

investerare, vilket ger mer utrymme för kurspåverkan från individuella investerare. Det 

går också anta att större osäkerhet råder kring mindre bolag. Pan et al., (2012) fann stöd 

för att kopieringsbeteende är mer förekommande på en osäker marknad. Detta är även 

vad resultatet visar, bortsett från kategorin “övriga” som inkluderar de mindre 

marknaderna men trots detta inte är signifikanta. Detta resultat ligger också i linje med 

vad Lakonishok et al., (1992, s. 24) fann stöd för, att flockbeteende är mer upptäckbart 

bland mindre bolag.  

 

Det finns flera potentiella förklaringar till att “övriga” kategorin genererar så låga 

CAAR värden, trots att bolagen oftast är väldigt små. För det första har bolag från de 

mindre marknadsplatserna inte samma krav på att redovisa finansiell information till 

sina aktieägare (Nasdaq Nordic), vilket leder till att investerare utan insyn i bolaget bör 

tänka efter två gånger innan de investerar. Dock skulle det även kunna betraktas som en 

anledning till att influencers borde ha större inflytande; eftersom informationsflödet är 

dåligt tror vi att investerare tar rygg på någon som gjort grundligare 

informationssökningar och kanske även varit i kontakt med bolagen. En annan 

förklaring är att dessa aktier är mindre likvida, så det kan vara svårare att lägga vantarna 

på aktier eftersom få vill sälja. En bidragande orsak kan även vara att det för många är 

dyrare courtage för handel på mindre listor (Nordnet, 2017). 

 

Att såväl Small- och Mid Cap rör sig på ett väldigt likartat sätt är intressant och skulle 

visa tydligt stöd för att besvara vår problemformulering om det inte vore för att rörelsen 

börjar tre dagar innan själva händelsen ägt rum. Det är tydligt att någonting inträffar 

under händelsefönstret, men precis som under sektion 6.1 börjar reaktionen redan innan 

händelsen så finns skäl att misstänka att det vi ser endast är att influencers agerar på 

externa marknadshändelser. Vi tror att resultatet visar att influencers på Shareville är 

snabba på att agera på ny information, och därför skapar en viss överavkastning. 

 

På Large Cap finner vi bolag som de flesta redan känner till, exempelvis Volvo, 

Ericsson och H&M. Det behöver knappast någon större presentation utan de allra flesta 

känner redan till bolagen och deras verksamhet. Det är betydligt svårare att hänga med 

bland i djungeln av bolag på de mindre handelsplatserna, där bolag noteras och 

avnoteras titt som tätt. Detta kan tänkas stärka den uppmärksamhetsdrivna 



39 

 

köpsbeslutsprocess som Odean & Barber (2008) beskriver. Det skulle krävas åtskilliga 

timmar att bekanta sig med alla börsens bolag, något som de allra flesta varken har tid 

eller möjlighet till. Vi tror att många av de influencers som undersöks i studien lägger 

mer tid på investeringar än gemene man för ha uppnått en betydande följarskara och har 

således troligtvis bättre koll på de mindre bolagen. När ett mindre bolag handlas av 

influencern kanske fler av följarna blir nyfikna att analysera det lilla bolaget som de 

aldrig tidigare hört talas om. Denna förklaring skulle även finna stöd i 

tillgänglighetsheuristiken, i och med att bolagen som omnämnts blir mer tillgänglig i 

minnet för följarna. Det kan vara frestande för en investerare att föreställa sig att ett litet 

okänt bolag har en positiv resa framför sig, speciellt med bekräftelsen att en influencer 

handlat med det. Något som Shlomit et al. menar är en av orsakerna till att 

tillgänglighetsheuristik förekommer (2012, s. 59).   

6.3 Sälj - Bolagsstorlek 

Figur 5 visar CAAR för alla säljtransaktioner, uppdelat efter om bolaget är listat på 

Small Cap, Mid Cap, Large Cap eller Övriga marknadsplatser. Tabell 6 visar de 

statistiska testerna utförda för dessa kategorier. Här undersöks ifall influencers 

säljtransaktioner påverkar aktiekursen, och om effekten skiljer sig åt beroende på 

bolagets storlek. Eftersom det är säljtransaktioner som undersöks så är förväntningen att 

en negativ kursreaktion kommer visa sig efter händelsen. Det som skulle visas ifall vår 

tes stämmer är att CAAR skulle vända ner under 0 % efter händelsen ägt rum. Precis 

som tidigare så är förväntningar att inte finna lika tydliga resultat för sälj- som för 

köptransaktioner, eftersom alla hypotetiskt kan följa en köptransaktion medan en 

säljsignal begränsas till dem som sedan redan äger aktien.  

 

 

 
Figur 5. CAAR sälj (bolagsstorlek) 
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Tabell 6. Statistiska tester CAAR sälj (bolagsstorlek)   

Statistiska tester Small Cap Mid Cap Large Cap Övriga 

CAAR Medelvärde -0,37% 0,12% -0,32% -0,17% 

T-värde -0,6629 0,5504 -2,300 -0,676 

Medelfel 2,56% 1,15% 1,16% 1,15% 

 

Resultaten ligger nära förväntningarna, om vi bortser från Large Cap, som vi 

återkommer till i nästa stycke. Reaktionerna är negativa, men inte signifikanta. 

Reaktionerna börjar innan händelsen även i detta fall, vilket återigen tyder på att det inte 

är enbart influencers som påverkar de reaktioner vi ser i grafen.  

 

Den stora skrällen i detta test är att Large Caps genomsnittliga CAAR är signifikant. 

Om signifikanta resultat skulle upptäckas, förväntade vi oss att göra detta bland de 

mindre bolagen. Vi kan utläsa av grafen att den negativa utvecklingen för Large Cap-

kurvan börjar redan fem dagar innan händelsen. Vad vi har signifikant stöd för är 

förmodligen bara att influencers, precis som de flesta andra, säljer aktier som har 

presterat dåligt, eller efter dåliga nyheter om bolaget har publicerats.  
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6.4 Köp - Antal Följare 

Figur 6 visar CAAR för alla köptransaktioner, uppdelat efter om influencern har fler än 

10 000 följare, mellan 5000–10000 följare, eller färre än 5000 följare. Tabell 7 visar de 

statistiska testerna utförda för dessa kategorier. För att testa om vissa användare har mer 

inflytande än andra undersöktes om antalet följare har någon påverkan på CAAR. 

Tanken med detta test bygger på intuitionen att ju fler följare en influencer har, desto 

fler potentiella investerare finns som kan imitera transaktionen. Det vi förväntade oss att 

finna var alltså att de användarna med över 10 000 följare skulle ha störst påverkan och 

de med under 5000 följare skulle ha minst. I grafen skulle detta uppenbara sig som att 

över 10 000 följare-kurvan skulle sticka iväg högst efter händelsedagen, och under 

5000-kurvan skulle reagera minst.  

 

 
Figur 6. CAAR köp (antal följare) 

 

Tabell 7. Statistiska tester CAAR köp (antal följare) 

Statistiska tester >10000 5000-10000 <5000 

CAAR Medelvärde 0,52% 0,48% -0,02% 

T-värde 2,027 1,532 -0,2626 

Medelfel 1,31% 2,60% 1,10% 

 

Det här är enligt oss det starkaste beviset vi tagit fram för att influencers har en 

kurspåverkan på den svenska aktiemarknaden. Precis som väntat skapar gruppen med 

flest följare högst kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning vilket är signifikant på 

femprocentsnivån. Kategorin med 5000–10000 följare har något lägre CAAR följt av 
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gruppen med minst antal följare som till och med har en negativ CAAR. Viktigt att 

observera är att de två senare resultaten inte är signifikant skilda från noll och bör 

närmas med försiktighet. 

 

Att det är så pass stor skillnad mellan gruppen med flest följare och den med minst är 

ytterligare en indikation på att vår tes stämmer. En annan förklaring tror vi kan vara att 

användarna med flest följare reagerar snabbare på marknadshändelser än de andra. I så 

fall kan tolkningen helt enkelt vara att Shareville-användare är duktiga på att finna 

framgångsrika investerare att följa, något som även Virtanen (2015) kom fram till i sin 

uppsats. 

 

Oavsett anledning till att följare har betydelse för överavkastningen är det tecken på att 

den effektiva marknadshypotesen har brister eftersom marknaden inte genast tycks 

återspegla all tillgänglig information. Vi har med testet visat att vissa grupper 

systematiskt reagerar snabbare på information, vilket ger dem en viss fördel mot övriga 

investerare. 

 

Förklaringen till detta resultat tror vi kan ha att göra med ett flockbeteende som är 

baserat på individuell status. Att en individuell investerare besitter många följare tycker 

vi kan ses som ett tecken att den personen gör någonting rätt som är värt att efterlikna. 

Det kan göra att en investerare väljer att imitera en influencer med en stor följarskara 

framför en influencer med en mindre. Kanske väger därför vissa av flockens 

medlemmars åsikter tyngre än andras, och etablerade användare med en stor följarskara 

kan tänkas ha större inflytande över andra mindre erfarna investerare på Shareville. Att 

vi ser en kurspåverkan här skulle kunna vara en kombination av flockbeteende och 

tillgänglighetsheuristik. Flockbeteende i och med att den individuella investeraren 

känner en trygghet i att en influencer med många följare just riskerat sina pengar i en 

aktie och därför tar följe. Tillgänglighetsheuristik eftersom investerare har större 

sannolikhet att handla det som fångar dennes uppmärksamhet, då det finns närmast 

obegränsat med aktier att välja på. En influencer med många följare når ut till fler 

potentiella investerare med sina transaktioner, vilket gör att deras aktier har en större 

exponering och fångar mer uppmärksamhet än influencers med färre följare. 

 

6.5 Sälj - Antal Följare 

Figur 7 visar CAAR för alla säljtransaktioner, uppdelat efter om influencern har fler än 

10 000 följare, mellan 5000–10000 följare, eller färre än 5000 följare. Tabell 8 visar de 

statistiska testerna utförda för dessa kategorier. Under denna del förväntar vi oss att 

kunna se en större påverkan från influencers med många följare än de med få, fast 

mindre signifikanta resultat än på motsvarande köptransaktioner eftersom bara följare 

som redan äger aktien kan agera. 
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Figur 7. CAAR sälj (antal följare) 

 

Tabell 8. Statistiska tester CAAR sälj (antal följare) 

Statistiska tester >10000 5000-10000 <5000 

CAAR Medelvärde -0,18% -0,31% -0,39% 

T-värde -0,701 -1,350 -1,342 

Medelfel 1,42% 1,68% 2,13% 

 

Som figur 7 visar så genererar influencers negativ CAAR i samband med händelsedagen 

för samtliga grupper. Dock är resultaten inte signifikanta och bör tas med en stor nypa 

salt. Detta kan bero på att för få säljtransaktionerna testas eller helt enkelt för att det inte 

finns någon påverkan vid sälj. Endast 31% av transaktionerna i studien är sälj och det är 

möjligt att resultatet sett annorlunda ut ifall fler säljtransaktioner hade undersökts. Då 

hade modellen fångat upp fler användare som potentiellt besitter samma aktie som en 

influencer och därför kan imitera en säljtransaktion.  

6.6 Köp - Rating 

Figur 8 visar CAAR för alla köptransaktioner, uppdelat efter influencerns rating på en 

fyrgradig skala. Tabell 9 visar de statistiska testerna utförda för dessa kategorier. En av 

teserna inför händelsestudien var att en influencers rating skulle kunna vara en faktor till 

hur inflytelserik den är på Shareville. Tanken var att den kan leda till att övriga 

medlemmar hellre imiterar en influencer med hög rating och att det därmed kan driva en 

kurspåverkan. Till skillnad från testet med antal följare så ser vi här inget signifikant 

resultat att rating skulle ha någon kurspåverkan. Det kan betyda att användare på 

Shareville värderar andra faktorer högre än rating.  
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Figur 8. CAAR köp (rating) 

 

Tabell 9. Statistiska tester CAAR köp (rating) 

Statistiska tester 3 2 1 0 

CAAR Medelvärde 0,24% -0,07% -0,15% 0,32% 

T-Värde 1,6044 -0,6311 -0,5020 1,374 

Medelfel 1,84% 1,11% 1,24% 1,63% 

 

Eftersom ingen rating i detta test genererar signifikant resultat och diagrammet visar ett 

närmast slumpmässigt mönster är en teori att datamaterialet var för begränsat för att 

hitta ett resultat. Det är däremot urvalsgruppen med högst rating som har högst CAAR-

medelvärde och likaväl kommer närmast T-värdeströskeln på 1,96. Det kan avfärdas 

som en ren slump men kan även tyda på att ett resultat kunnat påvisas ifall fler 

observationer inkluderades i urvalet.  

6.7 Sälj - Rating 

Figur 9 visar CAAR för alla säljtransaktioner, uppdelat efter influencerns rating på en 

fyrgradig skala. Tabell 10 visar de statistiska testerna utförda för dessa kategorier. 

Eftersom en av hypoteserna var att rating kan vara ett tecken på hur inflytelserik en 

influencer är så undersöktes även om rating har någon påverkan på en säljtransaktion. 
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Figur 9. CAAR sälj (rating) 

 

Tabell 10. Statistiska tester CAAR sälj (rating) 

Statistiska tester 3 2 1 0 

CAAR Medelvärde -0,23% -0,38% -0,07% -0,38% 

T-värde -0,682 -2,193 -0,110 -1,244 

Medelfel 2,38% 1,30% 1,21% 1,54% 

 

Förväntan efter föregående test var att inte hitta något signifikant resultat, då effekten 

bör vara mindre vid en säljtransaktion, eftersom färre användare har möjlighet att 

imitera denna. Därför är utfallet förvånande och det mest svårtolkade resultatet i denna 

undersökning. Att det är signifikanta resultat för negativ CAAR för influencers med 2 i 

rating, men i övrigt insignifikant för resterande rating-kategorier känns orimligt. Vi kan 

inte finna någon logisk förklaring till att användare med två i rating skulle vara mer 

inflytelserika än dem med tre, speciellt inte efter att inte ha funnit några signifikanta 

resultat när rating undersöktes i kombination med köptransaktioner. Vi ser ingen annan 

logisk förklaring än ett statistiskt typ I-fel eller att förklaringsvariabeln inte är rating. 

Modellen reagerar troligtvis på en variabel som inte testas eller så finns det en outlier 

inom kategorin med 2 i rating.   

6.8 Köp - Gilla-markeringar 

Figur 10 visar CAAR för alla köptransaktioner, uppdelat efter antalet gilla-markeringar i 

kategorierna fler än tio, ett till nio eller noll. Tabell 11 visar de statistiska testerna 

utförda för dessa kategorier. Den initiala tanken vid arbetets början var att antalet gilla-

markeringar kan vara ett tecken på hur mycket uppmärksamhet och hur väl en 

publicerad transaktion mottas på Shareville. Det skulle i denna kontext kunna liknas vid 

virtuella ryggdunkningar som tyder på att forumet tycker att influencern gjorde en bra 

eller intressant affär. Det skulle också kunna öka på flockbeteendet genom att fler 
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användare får uppfattningen att en transaktion är hyllad av andra investerare. Tanken 

var aldrig att gilla-markeringarna ensamt skulle kunna förklara influencerns påverkan, 

utan endast vara en av pusselbitarna. 

 

 
Figur 10. CAAR köp (gilla-markeringar) 

 

Tabell 11. Statistiska tester CAAR köp (gilla-markeringar) 

Statistiska tester >10 1 till 9 0 

CAAR Medelvärde 0,25% 0,08% 0,18% 

T-värde 1,414 0,663 1,051 

Medelfel 1,12% 1,59% 1,75% 

 

Ingen av faktorerna är signifikanta så analysen blir kortfattad. Resultatet visar att en 

transaktion med fler än 10 gilla-markeringar har en högre CAAR än de testade 

kategorierna med färre gilla-markeringar, och T-värdet är närmast förkastningszonen. 

Precis som med rating är det tänkbart att signifikans hade kunnat påträffas här om 

urvalet varit större.  

 

Eftersom vi stämde av antalet gilla-markeringar i samband med insamlingen av data kan 

vissa ha tillkommit långt efter transaktionen och inte i anslutning till den. Det kan med 

andra ord finnas en risk för omvänd kausalitet på just gilla-markeringar, eftersom 

influencerns gamla transaktioner redovisas och följare i efterhand kan gilla 

framgångssagorna.  
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6.9 Sälj - Gilla-markeringar  

Figur 11 visar CAAR för alla säljtransaktioner, uppdelat efter antalet gilla-markeringar i 

kategorierna fler än tio, ett till nio eller noll. Tabell 12 visar de statistiska testerna 

utförda för dessa kategorier. Här låg förväntningarna på att försäljningar med fler gilla-

markeringar skulle kunna tänkas ha större inflytande än de med få, men precis som 

inom de andra kategorierna trodde vi att effekten skulle vara svagare än vid köp.  

 

 
Figur 11. CAAR sälj (gilla-markeringar) 

 

Tabell 12. Statistiska tester CAAR sälj (gilla-markeringar) 

Statistiska tester >10 1 till 9 0 

CAAR Medelvärde -0,17% -0,42% -0,20% 

T-värde -0,265 -1,749 -1,013 

Medelfel 1,93% 2,04% 1,45% 

 

Eftersom vi inte fann något signifikant resultat för antalet gilla-markeringar gällande 

köptransaktioner så hade det varit förvånande att göra det bland säljtransaktioner. Detta 

eftersom våra förväntningar som sagt varit att köptransaktioner når ut till fler följare, 

eftersom säljtransaktioner begränsas till de användare som äger samma aktie. 

Diagrammet visar ett slumpmässigt mönster och de statistiska testerna är insignifikanta. 

Därför har vi inget stöd för att antalet gilla-markeringar har någon kurspåverkan vid 

influencers säljtransaktioner.   

6.10 Köp - Kommentar 

Figur 12 visar CAAR för alla köptransaktioner, uppdelat efter om publikationen är 

kommenterad eller inte. Tabell 13 visar de statistiska testerna utförda för dessa 

kategorier. Under datainsamlingen över influencers transaktioner på Shareville 
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noterades om en publikation hade en kommentar eller inte. Vissa influencers skriver en 

utförlig beskrivning om varför de väljer att köpa eller sälja. Tanken var att det skulle 

kunna göra beslutsprocessen enklare och tryggare för eventuella imitatörer. 

 

 
Figur 12. CAAR köp (kommentar) 

 

Tabell 13. Statistiska tester CAAR köp (kommentar) 

Statistiska tester Ja Nej 

CAAR Medelvärde -0,03% 0,24% 

T-värde -0,3456 1,8055 

Medelfel 1,02% 1,85% 

 

Resultatet visar inte på något signifikant stöd för att förekomsten av en kommentar har 

någon påverkan. Detta resultat ligger inte i linje med Olsson & Reenbom (2016) som 

visade att ordervolym kan förutspås med att räkna antalet kommentarer en tillgång får 

på Shareville. Däremot testar vi inte ordervolym utan abnormal avkastning, så det är 

bortom vår vetskap vilken vikt kommentar hade fått på ordervolymen i detta 

datamaterial.  

6.11 Sälj - Kommentar 

Figur 13 visar CAAR för alla säljtransaktioner, uppdelat efter om publikationen är 

kommenterad eller inte. Tabell 14 visar de statistiska testerna utförda för dessa 

kategorier. Tanken med detta test var att ifall en influencer motiverar sin försäljning kan 
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detta leda till att fler tar den på allvar, men precis som tidigare så var förväntningen att 

finna svagare signaler för säljtransaktioner än vid köp.  

 

 
Figur 13. CAAR sälj (kommentar) 

 

Tabell 14. Statistiska tester CAAR sälj (kommentar) 

Statistiska tester Ja Nej 

CAAR Medelvärde -0,49% -0,14% 

T-värde -2,098 -0,688 

Medelfel 1,92% 1,68% 

 

Förväntningarna var att kurspåverkan skulle visa sig tydligare vid köp än sälj, och 

hypotesprövningen i 6.10 kunde inte visa något signifikant stöd för kurspåverkan vid 

kommenterade köptransaktioner. Därför är det med en stor förvåning som resultatet 

visar att det finns signifikant stöd att en kommentar från en influencer vid försäljning 

genererar överavkastning. En tolkning är att det liksom tidigare kan ha med 

flockbeteende att göra. Att en välformulerad och analytisk kommentar om varför en 

influencer väljer att sälja en aktie gör att en följare tvivlar på sin egen förmåga. Därför 

väljer denne att ta följe och säljer. Kanske med oron att en nedgång är runt hörnet om en 

person som uppnått influencer-status anser att det är så.  

 

Att vi ser signifikant stöd för att en kommentar har en påverkan vid sälj och inte köp 

talar emot våra tidigare hypoteser om att de finns färre personer som kan imitera en 

säljtransaktion eftersom de behöver ha aktien i sin ägo. Däremot kan förklaringen vara 

att under köpsbeslutsprocessen möts investeraren av närmast obegränsat med aktier att 

välja mellan och det finns många fler mer påverkande faktorer än en kommentar. Vid 
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försäljning är valmöjligheterna inte lika stora och investeraren kan värdesätta andra 

faktorer än vid köp.  

6.12 Sammanfattning av resultat 

För att sammanfatta resultatet så går det säga att vi är ett steg närmre att besvara 

studiens problemformulering: Hur påverkar influencers på Shareville aktiekurserna på 

den svenska marknaden? Resultatet visar signifikanta tendenser till att aktiviteterna på 

Shareville har en kurspåverkan i form av abnormal avkastning. Vad som däremot inte 

har bevisats är om influencers är den direkta orsaken. Eftersom överavkastningen i regel 

börjar innan händelsedagen finns det skäl att misstänka att modellen fångat upp externa 

faktorer. Däremot förstärks effekterna när influencers agerar vilket tyder på att de 

besitter ett inflytande. Vi har inte funnit några solklara bevis på att influencers påverkar 

aktiemarknaden i Sverige, dock har flera mindre indikationer som pekar i den riktningen 

hittats. De viktigaste upptäckterna är att vi funnit mer signifikanta resultat för användare 

med många följare än de med färre, samt att resultaten är starkare på Small Cap. 

 

Resultatet ligger i linje med merparten av den tidigare forskning som omnämnts och 

förklaringen kan ligga i en kombination av flockbeteende och tillgänglighetsheuristik. 

Om marknaden var effektiv på den semi-starka formen skulle det vara omöjligt för en 

investerare att systematiskt slå sitt jämförelseindex. Resultatet i studien visar signifikant 

stöd för att det går generera överavkastning när alla transaktioner testas. Såväl som 

signifikanta resultat på vissa bolagslistningar, följarskara, rating och kommentar, vilket 

talar emot den effektiva marknadshypotesen.  

 

Tabell 15 på nästa sida visar en översikt på alla variabler som testats och vilket utfall det 

ledde till.  
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Tabell 15. Sammanfattning av resultat 

Kategori Köp CAAR T-value Signifikant Sälj CAAR T-värde Signifikant 

Alla transaktioner 0,33% 3,65 Ja -0,31% -2,03 Ja 

Lista             

Small Cap 0,94% 2,185 Ja -0,37% -0,663 Nej 

Mid Cap 0,18% 1,111 Nej 0,12% 0,550 Nej 

Large Cap -0,05% -0,551 Nej -0,32% -2,300 Ja 

Övriga -0,12% -0,537 Nej -0,17% -0,676 Nej 

Antal Följare             

>10000 0,52% 2,027 Ja -0,18% -0,701 Nej 

5000-10000 0,48% 1,532 Nej -0,31% -1,350 Nej 

<5000 -0,02% -0,263 Nej -0,39% -1,342 Nej 

Rating             

3 0,24% 1,604 Nej -0,23% -0,682 Nej 

2 -0,07% -0,631 Nej -0,38% -2,193 Ja 

1 -0,15% -0,502 Nej -0,07% -0,110 Nej 

0 0,32% 1,374 Nej -0,38% -1,244 Nej 

Gilla-markeringar             

>10 0,25% 1,414 Nej -0,17% -0,265 Nej 

1 till 9 0,08% 0,663 Nej -0,42% -1,749 Nej 

0 0,18% 1,051 Nej -0,20% -1,013 Nej 

Kommentar             

Ja -0,03% -0,346 Nej -0,49% -2,098 Ja 

Nej 0,24% 1,805 Nej -0,14% -0,688 Nej 
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7. Diskussion 

 
Under denna del kommer det spekuleras fritt med högt till tak och vi ska försöka knyta 

ihop säcken genom att väva ihop våra egna tankar med teori och empiri. Vi kommer 

även ta fram några konkreta tips på hur framtida tester inom området kan utföras, 

baserat på vad vi lärt oss under resans gång. Avslutningsvis diskuteras samhälleliga 

och etiska aspekter. 

 

7.1 Inledande diskussion 

Mycket har hänt med aktiehandeln sedan de traditionella ekonomiska- och 

beteendevetenskapliga teorierna såg dagens ljus för första gången. Den handel med 

tryckta aktiebrev som tidigare ägde rum på banker över disk, sker nu digitalt över nätet. 

Sedan internets uppkomst sker en stor del av människans sociala interaktioner på nätet, 

gemenskapen kring aktier är inget undantag. Informationskanalerna har förändrats och 

det tål att funderas över hur de gamla teorierna tar form nya tider.  

 

Vi som båda nyligen varit nybörjare vet hur svårt det är att lita på sin egen förmåga vid 

aktiebeslut, även med en civilekonomexamen i bagaget och massvis med teoretisk 

kunskap. Det är enkelt för oss att förstå tryggheten i att följa efter någon som tros besitta 

högre kunskap och mer erfarenhet. Vare sig det rör sig om influencers på Shareville 

eller kollegor och familjemedlemmar. Vi tror inte att vi är unika med denna känsla utan 

att flera söker någon form av bekräftelse som underlättar deras köpsbeslutsprocess. 

Denna bekräftelse kan röra sig om rekommendationer från banker och analyshus, men 

vi har en stark tro till att individuella investerare även låter sig påverkas av andra 

investerare. Denna tro bekräftas av Baddeley et al. (2012, s. 1) som menar att när 

människan känner osäkerhet så följer den efter andra som den tror är bättre informerade. 

Problematiken bakom flockbeteende är att det är närmast omöjligt att mäta och 

kvantifiera eftersom så många andra faktorer också har betydelse för aktiekursen 

(Shlomit et al., 2012, s. 58).  

 

Bikhchandani och Sharma (2000, s. 281) talar om oäkta- och avsiktligt flockbeteende, 

där den första är när flera investerare slumpmässigt reagerar liknande på ny information 

och fattar liknande investeringsbeslut och det senare när investerare uttalat följer den 

stora massan i tron om att de vet bäst. Vi tror att inom det avsiktliga flockbeteendet inte 

behöver röra sig om en massa som leder flocken, utan att vissa enskilda individer kan 

vara avgörande över hur andra människor väljer att investera. Vi finner det mycket 

intressant att några faktorer som vi studerade tycktes göra vissa influencers mer 

inflytelserika än andra. Som resultatet visade så orsakade influencers med fler än 10 000 

följare större reaktioner än övriga influencers. Även studien över Shareville gjord av 

Virtanen (2015) fann stöd för att medlemmar med tusentals följare kopieras mer 

frekvent än de med få. Detta är bara ett exempel över attribut som kan göra en 

investerare intressant att efterlikna. Vi tror att det finns många fler. Problematiken är att 

det är svårt att bevisa hur en individuell investerare tänkte när hen genomförde en affär. 

Trots det visade vår studie flera intressanta mönster och vi tror att sociala 

handelsplattformar kommer att få större betydelse i framtiden.  
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7.2 Kraftigare reaktioner  

Tidigare studie visar att flockbeteende kan leda till känsligare finansiella system genom 

att det ökar volatiliteten och gör marknaden mindre stabil (Bikhchandani & Sharma, 

2000, s. 280). Vår tolkning är att influencers reagerar på extern information snabbare än 

majoriteten av investerare och att de förstärker ett redan påbörjat mönster när de 

publicerar sin transaktion. Eftersom studien inte undersöker om en influencers följare 

väljer att köpa samma aktier som influencers innehar går det inte bevisa att 

flockbeteende förekommer. Däremot finns det mycket som pekar på det eftersom 

överavkastning inte hade förekommit om inte efterfrågan ökat, vilket den gör i samband 

med en influencers transaktion.  

 

Liksom Odean och Barber tidigare konstaterat tenderar vi att köpa de aktier som nyligen 

fångat vår uppmärksamhet (2007, s 813). De pushnotiser som Sharevilleanvändare 

ständigt får när de följer en influencer tror vi är sådan typ av uppmärksamhet som 

Odean & Barber menar är en del av köpprocessen. Därför är därmed enligt oss rimligt 

att anta att sociala handelsplattformar som Shareville leder till kraftigare reaktioner på 

extern information. Inom flockbeteende talas det om hur information kan eskalera och 

de som investerar tidigt kan vara avgörande över hur majoriteten agerar (Bikhchandani 

& Sharma, 2000, s. 281). På sociala handelsplattformar visas investeringsbeslut i realtid 

och det gör att informationen kan spridas snabbare än i traditionella kanaler. Därför tror 

vi att det kan gå snabbare för flockbeteende att uppkomma på sociala 

handelsplattformar.  

7.3 Framtiden inom sociala handelsplattformar  

Shareville är den första sociala handelsplattformen på den nordiska marknaden, men 

inte den första i sitt slag ur ett internationellt perspektiv. År 2006 lanserades eToro som 

i huvudsak är en plattform för handel av finansiella derivat. eToro har idag över 4.5 

miljoner användare och ger medlemmarna likt Shareville en möjlighet att inspireras och 

ta efter andra investerare. Till skillnad från Shareville har eToro tagit social investering 

ett steg längre med en tjänst där en användare kan välja att spegla en annan medlem. 

Det innebär att varje transaktion kopieras per automatik och går igenom utan 

medgivande. Utöver eToro finns många fler populära sociala medier som inriktar sig på 

aktiegemenskapen, ett färskt exempel på den svenska marknaden är SprinkleBit. 

Eftersom flera sociala handelsplattformar dykt upp på marknaden tyder det på att det 

finns en efterfrågan, som att döma av de ökade medlemsantalet på Shareville är 

växande.  

 

Burton Malkiel påstår i sitt klassiska verk A Random Walk Down Wall Street från 1973 

att en apa med ögonbindel som kastar pil presterar likvärdigt med finansiella analytiker 

med att finna överpresterande aktier (Arnott, Hsu & Kalesnik, 2013, N/A). Detta är 

något som Arnott et al. testar i sin studie, men de går till och med ett steg längre och 

visar att aporna överträffar analytikerna (2013, s. N/A). Trots detta sätter vi i dagsläget 

stor tillit till finansiella analytiker och anförtror dem att förvalta våra sparpengar, men 

finns det ett bättre alternativ? Det finns en stor fördel med influencers på Shareville 

jämfört med många traditionella analytiker: på Shareville lever man som man lär. 

Traditionella analytiker redovisar sällan sina egna inköp. En intressekonflikt kan uppstå 

om analytikerna tar större friheter eftersom de inte riskerar sina egna pengar. Dessutom 

sätter analytiker ofta kortsiktiga riktkurser medan många småsparare handlar med flera 
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års tidshorisont. Således löser Shareville till viss del incitamentsgapet mellan analytiker 

och investerare. Eftersom Shareville har total transparens, förutom storleken på 

transaktionen, så ger det ett kvitto på att investeraren är så pass säker på sin sak att egna 

pengar sätts på spel. 

 

Både i denna studie och tidigare forskning, finns stöd för att inflytelserika individuella 

investerare kan påverka aktiekursen. Baksidan av det är att det ger det utrymme för 

marknadsmanipulation. En investerare skulle i teorin kunna sitta på ett publikt forum 

som Shareville och driva upp kursen med små inköp, eftersom inte transaktionens 

storlek redovisas, för att sedan sälja på en annan handelsplattform. Som tidigare nämnts 

så uppmärksammades nyligen ett brott där felaktigheter spreds i olika nätforum med 

uppsåt att påverka kursen. Ny teknik som möjliggör att anonymt nå ut till en stor publik 

i kombination med individuella investerares bevisade effekter gör att dessa brott 

troligtvis kommer att öka. Det gäller att myndigheter har beredskap och gör det enklare 

att bevisa uppsåt för otillbörlig marknadspåverkan. Annars kommer sannolikt 

förtroendet för sociala handelsplattformar sjunka markant. 

 

Som Brealey et al. skriver så har människan en stark tendens till att överskatta 

analytikers förmåga efter att de presterat bra, även när tidsintervallet är så kort som 

några år (2016, s. 333). De menar att vi överskattar sannolikheten för framtida 

överprestationer, bara för att de har överpresterat i närtid (Brealey et al., 2016, s. 333). 

Ifall man sorterar medlemmar efter avkastning på Shareville så kan man återfinna 

många användare med mycket imponerande historik. Det är lätt att prisa dessa 

investerare till skyarna och lita på deras nästan övernaturliga förmåga att finna 

kursvinnare. Statistiskt är det däremot inte svårt att förklara att det uppkommer stora 

vinnare precis som att det kommer att finnas stora förlorare, utan att blanda in 

skicklighet i bilden.  Det finns självklart en stor portion tillfälligheter med i bilden och 

det kan vara farligt att hylla investerare baserat på det. Det är inte direkt så att 

trissvinnare vanligtvis blir hyllade för sin förmåga att välja trisslotter. En övertro på 

investerarens förmåga är farligt för alla inblandade ifall tur och skicklighet inte skiljs åt. 

För nybörjare på Shareville kan det vara lockande att följa en investerare (läs 

spekulerare) som de senaste tre åren haft en årlig avkastning på flera hundra procent, 

istället för en som det senaste decenniet haft en stabil tioprocentig årlig avkastning. Det 

vore inte så konstigt med tanke på de mänskliga tendenserna som Brealey et al. 

beskriver, där vi lätt förväxlar aktiers slumpmässiga uppgångar med analytikerns 

skicklighet (2016, s. 333). Att ha som målsättning att jaga börsraketer är däremot lite 

som att jaga enhörningar och inte särskilt lämpligt för nybörjare. Ifall novisa investerare 

på Shareville har övertro på influencers förmåga att finna kursvinnare, kan de 

omedvetet ta risker som är oförenliga med sina egna preferenser. Detta leder oss in på 

att Shareville borde ta ett större ansvar i att förmedla information om risk. Något som 

bör tas i beaktning och som är svårt att redovisa är en investerares tidshorisont och 

risktolerans. Sharpekvoten som ratingsystemet bygger på är ett försök att visa hur pass 

bra användaren presterar i förhållande till portföljens risk. Dock är detta mått en grov 

förenkling och innefattar bara en av flera dimensioner av risk. Att en användare har en 

skala över hur riskbenägen denne är, så övriga investerare har lättare att identifiera sig 

med den personens beslut. För att ett sådant mått skulle bli så användbart som möjligt 

skulle upplägget exempelvis kunna vara att en användare får svara på tio frågor om 

olika scenarion kopplat till risktagande. Det i sin tur genererar vilken riskprofil 

användaren har. Andra lösningar skulle kunna vara att en portföljs standardavvikelse 

eller det mer användarvänliga måttet Value at Risk redovisas. 
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Shareville kan vara en bra plats för nyblivna aktie entusiaster att utbyta idéer och 

erfarenheter med mer erfarna investerare. En användare får välja själv vilka portföljer 

som ska visas för andra och vilka som endast användaren själv kan se. Många lite mer 

erfarna investerare tycks tävla internt på Shareville och redovisar endast portföljer som 

är i högsta grad spekulativa och otroligt volatila. När Nordnet köpte upp Shareville så 

var antagligen syftet att bredda deras målgrupp för att öka deras courtageintäkter. Det 

hade varit intressant att undersöka demografin bland användare på Shareville och vilken 

erfarenhet de besitter av aktiehandel. Det har inte denna studie gjort, men en känsla är 

att Shareville försöker minska trösklarna till att handla på aktiemarknaden och därmed 

lockar nybörjare. Huruvida Shareville är en bra plattform för nybörjare, är upp till 

gemene man att avgöra. Nybörjare på Shareville kan ha nytta av denna studie för att mer 

kritiskt granska influencers incitament och vilka påföljder flockbeteende kan medföra 

på aktiemarknaden. 

7.4 Framtida forskning 

Denna studie undersökte kurspåverkan, men aktiviteterna på Shareville behöver inte 

nödvändigtvis visa en kurspåverkan för att ha en påverkan på individuella investerare. 

Det finns utrymme för vidare studier för vad som driver en investerare till beslut inom 

ramarna av Shareville. Vi i denna studie med hjälp av kvantitativa metoder funnit stöd 

för att influencers eventuellt påverkar aktiepriset samt att flockbeteende kan 

förekomma. Som vi nämnt tidigare är det däremot omöjligt att med säkerhet fastställa 

att flockbeteende förekommer med enbart statistiska metoder eftersom aktiepriset 

avgörs av så många faktorer. Därmed hade en naturlig fortsättningsstudie med fördel 

konstruerats med kvantitativa metoder. Med hjälp av intervjuer eller formulär skulle 

bakomliggande motiv till transaktioner och attityder till influencers kunna undersökas 

djupare. Vi har i och med denna studie funnit en viktig pusselbit för att förstå 

influencers betydelse på aktiemarknaden och att studera investerare kvalitativt kan ta 

oss ännu ett steg närmare.  

 

Som tidigare nämnt visade studien All That Glitters (2008) att investerare med större 

sannolikhet handlar en aktie som fångat deras uppmärksamhet. En investerare som 

använder Shareville som huvudsaklig handelsplattform exponeras då till de aktier som 

dess användare väljer att handla med. Det gör att urvalet smalnas av och sannolikheten 

ökar att denne besultar att köpa en aktie som figurerat på Shareville, just för att den 

fångade uppmärksamheten. Det skulle också kunna leda till en snöbollseffekt; ju fler 

som köper aktien desto mer tillgänglig och exponerad är den för potentiella köpare. En 

intressant fortsättningsstudie hade därför varit att analysera skillnader i investerarnas 

portföljsammansättning på de olika handelsplattformar som finns tillgängliga. Om 

portföljer exempelvis skiljer sig åt för investerare som handlar på Avanza jämfört med 

på Nordnet genom Shareville. En metod för att undersöka detta hade kunnat vara att 

välja ut ett antal influencers och notera alla deras aktieinnehav. Sedan beräkna andelen 

av populationen som äger just dessa aktier i en stor urvalsgrupp, och sedan jämföra med 

influencerns följare. Det vi är nyfikna på att finna är om det är en större andel som 

innehar aktien bland influencerns följarskara än bland befolkningen i stort, vilket i 

sådant fall skulle vara en stark indikation på influencers inflytande.  
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7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 

I denna uppsats har en rad frågor diskuterats som kan ha samhälleliga implikationer, 

nedan kommer några av de viktigaste i korthet lyftas fram på nytt. Först och främst tror 

vi att en stor del av investerarna på Shareville är nybörjare. Detta tycker vi är en utsatt 

grupp i och med komplexiteten i att bedöma risker och skilja mellan investering och 

spekulation. Irrationellt beteende kan uppstå när stora summor pengar står på spel och 

inte minst på Sharevilles forum, där vi anser det ibland är svårt att särskilja åsikter och 

fakta. Risken finns att oerfarna investerare sätter stora summor pengar på spel, kanske 

mer än vad de har råd att förlora. Detta är något vi försökt belysa i uppsatsen, och 

förhoppningsvis kan det leda fram till en debatt om hur ytterligare åtgärder kan sättas in 

för att skydda denna utsatta grupp.  

  

Vidare har vi även behandlat att vissa influencers kan ha dolda agendor och onda 

intentioner, vilket i extremfall kan vara rent brottslig kursmanipulation. Lagstiftningen 

har enligt oss hamnat på efterkälken när det kommer till de vilseledande och bedrägliga 

beteenden som förekommer på Shareville och andra sociala handelsplattformar. Denna 

uppsats ger visst stöd för att influencers har kurspåverkande tendenser, vilket ytterligare 

visar på aktualiteten och behovet för vidare forskning och lagstiftning. Vi menar alltså 

att det finns ett påtagligt kunskapsgap kring vilket inflytande influencers har över sina 

följare. Vi har ingen vanföreställning om att denna uppsats kommer att nå fram till 

beslutsfattare, men förhoppningsvis kan den inspirera till vidare forskning i ett aktuellt 

och samhälleligt viktigt ämne.  

  

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudkrav för forskning som varje forskare måste ta 

ställning i sina studier (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). De första två är informationskravet 

och samtyckeskravet och berör att alla som medverkar i studien måste bli informerade 

om studiens syfte och ge sitt medgivande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7, 9). 

Vetenskapsrådet tar även upp konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som berör att 

uppgifterna som lämnas ska förvaras oåtkomligt för obehöriga och endast användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–14). De influencers som undersöks 

medverkar ej aktivt utan information om dem har samlats in utan deras kännedom och 

medgivande. Detta kan betraktas oetiskt, men vi har gjort en avvägning och anser att så 

länge Sharevilleanvändarna behandlas anonymt och bör de inte fara illa av studien. 

Vidare har vi endast använt oss av information som finns tillgänglig för allmänheten. 

Influencers väljer själva att publicera information på Shareville och vi anser därmed att 

det inte rör sig om känslig information, men valde trots detta att inte publicera 

användarnamn eller exakta transaktioner. Beträffande transparensen i studien anser vi 

att tillräckligt med information för att kunna replikera studien har försetts, utan att 

kompromissa influencers anonymitet.  
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8. Slutsats 

 
Inspirationen bakom denna studie var en kombination av vår egen beundran av duktiga 

investerare på Shareville och det nyligen uppmärksammade brottet där två studenter 

dömdes för otillbörlig marknadspåverkan. Det ledde tankarna in på hur andra 

individuella investerare låter sig påverkas av personer som utstrålar mer erfarenhet än 

sig själv. Och bevisligen finns det en påverkan av det som skrivs på internet, då de 

dömda studenterna för egen maskin påverkade kursen till deras fördel innan de blev 

avslöjade. Många diskussioner fördes om svårigheten att med självförtroende analysera 

och välja en aktie och hur trösklarna till att handla på aktiemarknaden ibland känns 

oövervinnliga. Ur det föddes studiens problemformulering: Hur påverkar influencers på 

Shareville aktiepriserna på den svenska marknaden? 

 

Tillvägagångssättet med en kvantitativ metod och händelsestudie hämtades från tidigare 

uppsatser som undersökt snarlika ämnen om det finns särskilda händelser som genererar 

abnormal avkastning och således har en kurspåverkan. Trots att händelsestudier är en 

invecklad metod är vi överens med resultatet bakom oss om att det var rätt väg att gå. 

 

Målet med studien är att besvara problemformuleringen och rikta strålkastaren mot hur 

sociala medier kan komma att förändra hur investerare gör affärer på internet. Även om 

vi inte lyckades bevisa att influencers är den direkta orsaken till kursförändringar talar 

resultatet för att de förstärker påbörjade trender när de publicerar sina transaktioner, 

vilket kan vara en nog så viktigt upptäckt. Precis som Bikhchandani & Sharma (2000, s. 

281) menar så är det omöjligt att säkerställa de bakomliggande faktorerna till ett 

investeringsbeslut genom att analysera empiriska data. Vi har lagt några betydande 

pusselbitar på plats men vissa delar fattas fortfarande för att ge en komplett bild av 

influencers relation till aktiekurser. Därför kan vi inte med säkerhet bevisa hur 

influencers på Shareville påverkar aktiekurserna på den svenska marknaden, men att 

mycket tyder på att det finns ett samband. Studien bidrar således med att 

uppmärksamma att individuella investerare på Shareville kan förstärka trender på 

börsen. Effekterna av upptäckten kan vara både positiva och negativa. Positiva eftersom 

det kan vara lönsamt att efterlikna en duktig investerare och negativa i den mån att det 

kan finnas incitament för otillbörlig marknadspåverkan. Denna upptäckt kan som 

tidigare nämnt vara användbar för både individuella investerare, myndigheter och 

medlemmarna på Shareville.   

 

Slutligen tror vi att ett förändrat mönster kan uppkomma där framtidens investerare 

påverkas mer av influencers än rekommendationer från banker och traditionella 

analytiker. Denna studie har bara skrapat på ytan över vilka aktiviteter som äger rum på 

sociala handelsplattformar. Det behövs generellt en ökad förståelse över vilket effekt 

psykologi och främst flockbeteende har på den svenska aktiemarknaden. Studien lämnar 

utrymme för vidare forskning som kompletterar vår händelsestudie med exempelvis en 

kvalitativ studie där individerna intervjuas om vad som ligger bakom deras 

investeringsbeslut. Men även där är det stor risk att sanningen inte kommer fram. Vilket 

lägger ännu mer bränsle på lågorna för det Shlomit et al. talar om, att flockbeteende är 

ett av de mest omnämnda men minst förstådda området inom den 

beteendevetenskapliga finansen (2012, s. 58). Vi hoppas att framöver se mer 

vetenskapliga förklaringar bakom nämnda fenomen. 
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9. Sanningskriterier 

 
För att på ett vetenskapligt sätt besvara studiens problemformulering är det viktigt att 

ta hänsyn till vissa sanningskriterier. Det finns risker inom vetenskap att en författares 

subjektiva inställning och förförståelse färgar resultatet. Därför behövs en förståelse 

över vad som gör en studie trovärdig och objektiv. Följande kapitel handlar om hur vi 

behandlar de fallgropar som kan underminera studiens relevans.  

 

9.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och huruvida samma resultat åstadkoms vid 

en upprepning av studien. Detta är speciellt viktigt vid kvantitativa studier då det är av 

intresse att veta hur stabila måtten är över tid. (Bryman, 2012, s. 49) Eftersom studien 

analyserar socialt beteende på internet så finns en risk att det inte är konstant över tid. 

Det lanseras ständigt nya innovationer och plattformar vilket skulle kunna ersätta eller 

utveckla Sharevilles funktion. 

 

Sociala medier är ett relativt nytt fenomen och det finns mycket som talar för att det är 

här för att stanna, samtidigt som det troligtvis kommer att förändras över tid. Hur 

mycket inflytande influencers kommer att ha i framtiden är inte en konstant utan 

kommer med största sannolikhet variera. Därmed kan det inte förväntas att samma 

resultat erhålls under olika tidsperioder. Det är heller inte syftet med studien att ta fram 

en prediktionsmodell, utan snarare att undersöka om influencer överhuvudtaget har 

någon mätbar inverkan.  

9.2 Replikation 

Enligt Bryman ska en studie kunna replikeras för att den ska anses tillförlitlig (2012, s. 

49). Det finns en risk med att undersöka en specifik plattform att replikerbarheten 

begränsas. Eftersom vår utgångspunkt är att undersöka influencers påverkan bygger det 

på att det finns en tillräcklig skara som kan betraktas som influencers på Shareville. 

Nyligen avregistrerade sig flera inflytelserika medlemmar. En av orsakerna som en 

influencer förklarade var svårigheten att sälja illikvida innehav när ens följare snabbt tar 

efter (ValueGARP, 2017). Om Sharevilles rykte skadas skulle det kunna göra 

medlemmar mindre benägna att använda tjänsten. En av variablerna som testas är 

antalet följare. Hur många följare influencers får beror till stor del på högt anseende 

Shareville har och därmed nyttjar plattformen. Skulle bättre alternativa lösningar dyka 

upp skulle betydelsen i att besitta en stor följarskara på Shareville kunna minska 

markant. Dessa faktorer kan försvåra en upprepning av studien.  

9.3 Validitet  

Mätvaliditet handlar om måtten verkligen mäter det som avses (Bryman, 2012, s. 50). 

Kopplat till denna studie kan det betyda att antalet följare förklarar hur inflytelserik en 

medlem är. Det är ett antal profiler på Shareville som följs automatiskt redan när 

användaren registreras. Det passiva valet är att följa dessa användare och ett aktivt val 

måste göras för att avfölja profilen ifall notiser om deras aktieaffärer vill undvikas. 
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Detta medför att alla profiler kanske inte är influencers på grund av deras rykte om att 

göra bra affärer utan helt enkelt för att personen inte brytt sig om att avfölja. Detta ser vi 

som något problematiskt utifrån en mätvalistisk ståndpunkt då dessa undantag inte 

nödvändigtvis mäter hur inflytelserika profilerna är. Vi har dock valt att bortse från 

detta eftersom de trots allt har en stor följarskara, oavsett om denna uppstått genom 

förval.  

 

En annan företeelse som kan ha inverkan på studiens resultat är att alla försäljningar inte 

nödvändigtvis signalerar en säljrekommendation. Exempelvis så förekommer det 

säljtransaktioner med kommentarer som förtydligar att motivet inte är minskad tilltro på 

aktien, utan andra skäl som att innehavet utgör en för stor andel av portföljen efter en 

kraftig uppgång. Ett inte alltför ovanligt motiv som förekommer i kommentarer är att 

profilen önskar att frigöra kapital av olika anledningar. Denna studie har inte granskat 

alla bakomliggande motiv till handel och därmed signalens styrka.  

 

Intern validitet handlar om studiens trovärdighet och framförallt om det kausala 

förhållandet (Bryman, 2012, s. 50). Undersökningen tittar efter transaktioner flera år 

tillbaka i tiden, men på användarens följare, kommentarer och likes idag. Nackdelen 

med denna metod är att vi inte vet hur inflytelserik profilen var vid tidpunkten för 

publicerad transaktion. Det finns risk för omvänd kausalitet, att en användare 

genomförde en mycket lyckad investering som i efterhand blir uppmärksammat, istället 

för att den virala responsen sker i samband med publicering. Studien har bland annat 

undersökt om antalet likes och kommentarer är en förklaringsvariabel för en 

kurspåverkan och det förutsätter att responsen skedde direkt.  

 

Den kanske största risken med vald undersökningsmetod är att det inte är möjligt att 

säkerställa att det är just influencern som påverkar aktiepriset eller en extern 

marknadshändelse. Vår undersökningsmetod kan inte urskilja om ägget eller hönan kom 

först och av den anledningen är det äggstra viktigt att tidsintervallet kring publiceringen 

är väl avvägd.  

9.4 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet, eller extern validitet, handlar om studiens slutsatser kan överföras till 

andra kontexter (Bryman, 2012, s. 51). Slutsatserna i denna rapport gäller för de 440 

transaktionerna som undersökts. När slutsatser ska dras utanför urvalsgruppen bör alltid 

en tanke tillägnas om resultatet är generaliserbart. 

 

Liknande resultat borde erhållas vid studier som sker på samma influencers om studien 

görs på nytt inom några år. Kulturella skillnader i sociala konstruktioner och riskaptit 

kan dock medföra att resultaten skiljer sig åt över tid och rum, och generaliseringar på 

andra populationer bör därmed göras med försiktighet.  

 

Shareville är unikt i sitt slag när det kommer till den nordiska marknaden men det finns 

snarlika plattformar som opererar internationellt. En stor skillnad mellan plattformar 

som Shareville jämfört med andra sociala medier är att användaren inte behöver göra en 

subjektiv bedömning för en köp- eller säljsignal. En följare kan se att influencern 

genomför köp med sina egna pengar vilket kan tänkas bidra till högre trovärdighet. Det 

medför en svårighet att generalisera studiens resultat på andra plattformar.  
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Vilken konjunkturcykel marknaden befinner sig inom kan också ha en påverkan på 

studiens generaliserbarhet. Under en högkonjunktur är det möjligt att investerare är mer 

villiga att ta risker och därför ser Shareville som en inspirationskälla för snabba och 

enkla placeringar. Medan en lågkonjunktur skulle kunna göra människor mer försiktiga 

och mer benägna att göra mer traditionella och grundläggande analyser inför köp. Det 

gör att studiens resultat skulle kunnat se annorlunda ut om vi befann oss i en 

lågkonjunktur. Därför är det värt att nämna är att de allra flesta transaktionerna som 

studerats inträffade under 2016, som de allra flesta skulle beskriva som ett fantastiskt 

börsår. Några av transaktionerna sträcker sig tillbaka till 2015 som för många var ett 

mindre roligt år att äga aktier. Ett annat synsätt som har stöd i forskningen är Pan et al., 

(2012) som menar att kopieringsbeteende förekommer i större utsträckning när 

marknaden är osäker. Detta skulle kunna vara en intressant aspekt att undersöka vidare 

genom att inkludera marknadens aggregerade framtidstro i undersökningen.   
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