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1. Abstract 

This thesis seeks to evaluate how the GameStop short squeeze of January 2021 has affected 

amateur investor behavior, with a special focus on evaluating future short squeeze opportunities. 

Through a combination of secondary and primary sources, different approaches were investigated 

with a hermeneutic approach that allows continuous interpretation. Information was sourced from 

various news sources, and a questionnaire was conducted with 145 participants, all members of an 

online investment forum on Facebook. The analysis shows strong indications of improved conditions 

for future short squeezes, through strong indications of increased democratization of the American 

stock market, improved opportunities for amateur investors to share knowledge and coordinate 

investments, and availability of real-time short interest data. Based on these indications, the 

research concludes that amateur investors likely will continue to try to exploit the favorable 

conditions for identifying short squeeze – hence the frequency of short squeezes will increase in the 

nearest future. Furthermore, it concludes that while a change in investor behavior has been 

identified following the GameStop short squeeze, additional research is necessary to determine 

whether the change was caused by the short squeeze, or if the short squeeze was the culmination 

of the change. 
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2. Indledning 

Lige siden The New York Stock Exchange åbnede i 1792 har investorer søgt at forstå og forklare 

udsving i priserne på de handlede aktiver, med det formål at kunne estimere på et oplyst grundlag. 

Særligt i anden halvdel af 1900-tallet, i takt med at computerens fremtog åbnede op for ekstensiv 

databehandling, tog modelleringen af aktiemarkederne fart, med introduktionen af flere modeller 

og teorier. Modeller, som sidenhen er brugt flittigt i undervisningen indenfor finansiering og 

investering. Fælles for disse er, at de er statistisk bevist, bredt anerkendt, og bidrager med en 

omfattende forklaring af aktiemarkedernes udsving. 

 

Fælles for disse modeller er ligeledes at de bygger på mange af de samme antagelser, eksempelvis 

at investorer handler rationelt og altid søger at profitmaksimere. Disse antagelser er svære at 

anfægte. Direkte adspurgt vil de fleste investorer antagelsesvist mene, at de agerer rationelt – og 

at målet er at maksimere profitten. Selvom antagelserne generelt kan anses som værende sande, 

forekommer enkelte hændelser der udfordrer dem, hyppigere og hyppigere.  

 

I slutningen af januar 2021 spærrede investorer øjnene op, da aktieprisen på den ellers økonomisk 

udfordrede spilvirksomhed, GameStop, steg med over 2.000% over en periode på omkring 2 uger. 

En virksomhed, der i løbet af 2020 ramte sin laveste værdiansættelse nogensinde, med en værdi på 

ca. 270 millioner USD, toppede pludselig small cap indexet med en værdiansætteles på 36 milliarder 

USD, kun et halvt år efter. Hele verdenen undrede sig, inden årsagen blev klar – dette var et nøje 

orkestreret oprør mod den amerikanske investeringselite. En form for moderne David mod Goliat, 

hvor David i denne fortælling udgøres af en forsamling af private investorer, fremfor en enkelt 

person, som havde udset en sjælden mulighed for at udmanøvrere Hedge Funds med short 

positioner i netop GameStop. 

 

Gennem en målrettet og koordineret indsats organiserede mange tusinde privatinvestorer sig og 

opkøbte meget store andele af GameStop aktierne i omløb, og dette fik aktieprisen til at stige 

markant. Den markante stigning skulle vise sig kun at være starten på en lavine, der ville katapultere 

GameStop aktien mod usandsynlige højder. Den store stigning betød at store mængder short 

positioner skulle lukkes, og derved steg efterspørgslen yderligere på de, nu meget færre, aktier til 
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salg. Hurtigt stod det klart, at der var tale om et såkaldt Short Squeeze – en manøvre, hvor man 

forsøger at tvinge short sellers til at lukke deres positioner, og derved sælge sine egne aktier til en 

meget højere pris end den reelle markedsværdi. Dette projekt dykker dybere ned i dynamikkerne 

og forudsætningerne for Short Squeezes senere, og der vil derfor ikke gås mere i dybden med det 

på nuværende tidspunkt. 

 

Short squeeze er dog ikke et nyt fænomen – det er set før, omend omfanget aldrig har været helt 

på  niveau med denne case. Af eksempler kan fremhæves Volkswagen, der i oktober 2008 kortvarigt 

var den mest værdifulde virksomhed i verden, efter et short squeeze havde hævet aktiekursen med 

over 400% på få dage. Forskellene på de to cases er dog klare. Volkswagen casen var tilfældigt 

forårsaget af en opkøbsnyhed, mens GameStop var nøje planlagt og orkestreret. Derudover var 

aktiekursen tilbage på et normalt niveau indenfor få uger, mens GameStops aktiekurs stadig ikke 

har fundet tilbage til vanligt niveau, selvom mere end et halvt år er gået.  

 

GameStop har siden 1996 været en af de førende fysiske forhandlere af spilkonsoller, spil, 

spiltilbehør og andet indenfor samme område. Med over 53.000 medarbejdere fordelt over mere 

end 5.700 butikker i 14 lande i 2019, var og er de en meget stor spiller i spilindustrien. Konstant 

faldende fysisk salg af spil og tilbehør har dog de senere år betydet massiv nedgang i disse tal, hvor 

seneste optælling tæller færre end 4.000 butikker. Dertil kommer COVID-19 nedlukninger, der uden 

tvivl har haft stor betydning for GameStop. Den negative udvikling i GameStops forretning illustreres 

herunder. 

 
Figur 1: Nøgletal fra GameStop seneste 3 regnskaber. Kilde: Gamestop.com 

 

 

USD millions 2020 2019 2018

Omsætning 5.089,00      6.466,00      8.285,00      

Driftsresultat 238,00-          400,00-          702,00-          

Resultat efter Skat 186,00-          495,00-          739,00-          

Aktiver 2.472,00      2.819,00      4.044,00      

Egenkapital 436,00          611,00          1.336,00      

Gæld 2.036,00      2.208,00      2.708,00      
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Af figur 1 fremgår at både omsætning, aktiver og egenkapital er faldet markant over de seneste tre 

år. Særligt iøjnefaldende er egenkapitalen, der i seneste regnskab landede på under 1/3 af niveauet 

to år forinden, hvilken blot understreger den negative udvikling GameStop har været i. Samtidig 

bemærkes det, at driftsresultatet er forbedret markant på trods af store fald i omsætning, hvilket 

blandt andet indikerer et massivt fokus på at effektivisere og skille sig af med uprofitable butikker. 

 

Som allerede nævnt skyldtes GameStop casen en koordineret indsats fra en stor gruppe 

enkeltinvestorer. Disse investorer kendte ikke hinanden. Den eneste fællesnævner i gruppen var, at 

de alle var medlemmer af den såkaldte SubReddit kaldet WallStreetBets, på internetforaet Reddit. 

Reddit beskriver sig selv som ’The Frontpage of the Internet’, og udtrykket SubReddit angiver emnet 

der debatteres i det enkelte forum. Reddit har over 52 millioner dagligt aktive brugere, over 130.000 

aktive SubReddits, og omkring en fjerdedel af Amerikanere mellem 25 og 29 benytter hjemmesiden 

(Ying, 2021). For at give et indblik i diversiteten af SubReddits fremhæves her 3 forskellige. Explain 

Like I’m 5 lader medlemmer stille spørgsmål om hvad som helst, fx hvordan solceller virker, der 

dernæst besvares udførligt af andre medlemmer med indsigt. Funny går ud på at dele sjove billeder, 

historier, m.m., mens WallStreetBets (fremover WSB) som nævnt er et investeringsforum.  

 

WSB blev oprettet i 2012 og opbyggede i perioden frem til januar 2021 en medlemsbase på omkring 

1,7 millioner medlemmer. Særligt ét medlem er interessant i forhold til GameStop, brugeren 

DeepFuckingValue med det borgerlige navn Keith Gill. Som tidligere finansiel rådgiver i MassMutual, 

en virksomhed med over en halv milliard USD under administration, var han bestemt ikke en 

investeringsamatør. I 2019 begyndte han for første gang at delagtiggøre andre medlemmer i hans 

investeringer i GameStop, og hans dybdegående analyser skabte et stort følge. Keith Gill havde 

observeret at aktien var shortet massivt, og så en mulighed for et short squeeze, og det brugte han 

det næste halvandet år på at overtale andre medlemmer til at deltage i. I bagklogskabens uendeligt 

klare lys, kan konkluderes at han succesfuldt fik skabt en bevægelse, som han var den klare leder af, 

og profiterede højt på (Verlaine, 2021). 

 

To faktorer spillede kraftigt ind i muligheden for at få så mange individuelle investorer til at forenes 

om den samlede sag. Dels har GameStop en forhøjet status på Reddit, da mediet traditionelt har 
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været brugt meget i Gaming-miljøet, og dels er kløften mellem de rige og de ’normale / fattige’ i 

USA større end nogensinde (Horowitz, 2020). Af samme årsag er hændelsen passende døbt The 

Clash between Main Street and Wall Street. Som nævnt er short squeezes sket flere gang før, og er 

derfor ikke noget helt nyt. Der er dog mange karakteristika ved denne specifikke case, som indikerer 

at vi aldrig har set noget lignende, og som kunne have store betydninger for forståelse af både 

investorer og aktiemarkeder.  

 

2.2 Problemfelt og Problemformulering 

Mange vil anse GameStop casen som et særtilfælde der formentlig ikke vil gentage sig i nærmeste 

fremtid. Historisk sker skelsættende hændelser som disse da heller ikke ofte. Alligevel synes casen 

at indikere, at de finansielle markeder befinder sig i en brydningstid, som udfordrer status quo. 

 

I flere årtier er asset pricing models som eksempelvis Capital Asset Pricing Model og Fama-French 

Faktor Modeller, blevet anvendt i forbindelse med værdiansættelser. Begge matematiske og 

statistiske modeller, baseret på ekstensivt historisk data og en række antagelser. Med andre ord: 

modeller, der beskriver det traditionelle marked, uden at tage højde for større strukturelle 

ændringer, som fx internettet. CAPM bygger på følgende antagelser: 

 
Alle investorer: 

1. Ønsker at maksimere den økonomiske profit 

2. Er rationelle og risiko-averse 

3. Er bredt diversificeret 

4. Er ikke i stand til at influere prisen på et aktiv 

5. Kan låne og investere ubegrænsede midler i den risikofrie rente 

6. Handler uden kurtage og skat 

7. Handler med aktiver der er del-bare og likvide 

8. Har homogene forventninger 

9. Har samme tilgængelige information på alle tidspunkter 
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Selvom flere af de underliggende antagelser ofte har været genstand for heftig diskussion, har man 

aldrig kunne affærdige teoriernes eksistensgrundlag. Antagelsen om nul-skat er eksempelvis 

åbenlyst forkert. Teoriernes eksistensgrundlag affærdiges heller ikke i dette projekt, hvor 

modellerne primært benyttes til at etablere, hvad der blandt investorer betragtes som en sandhed: 

at investorer altid handler rationelt, og ikke er i stand til at påvirke prisen på et aktiv. Særligt disse 

antagelser udfordres kraftigt af GameStop casen, da investering i højrisiko aktiver baseret på 

anbefalinger fra en tilfældig person på internettet, umiddelbart ikke kan klassificeres som rationelt. 

Samtidig viste investorerne en hidtil uset forsamlingsevne, og selvom det ikke var den individuelle 

investor, som påvirkede prisen på GameStop, handlede de som en samlet enhed med signifikant 

indflydelse. 

 

Evnen til at forsamle sig giver potentielt private investorer en meget større magt på de finansielle 

markeder, men det er endnu uklart, hvordan de kan forenes. Det findes derfor interessant at 

undersøge hvilke faktorer der medførte den store tilslutning til GameStop short squeezet. Ydermere 

findes det interessant at undersøge hvorvidt casen er en enkeltstående anormalitet, eller udtryk for 

en dybere forandring.  
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2.3 Problemformulering med Tilhørende Undersøgelsesspørgsmål 

Af ovenstående beskrivelse er udsprunget følgende overordnede problemformulering med 

dertilhørende undersøgelsesspørgsmål: 

 

2.3.1 Problemformulering 

• Hvordan har GameStop short squeezet påvirket privat investorers adfærd, med særligt 

henblik på fremtidige short squeeze muligheder? 

 

2.3.2 Undersøgelsesspørgsmål: 

• Hvad forstås ved ’short squeeze’ samt dets underliggende dynamikker? 

• Hvad forstås ved ’demokratiseringen af aktiemarkedet’, og hvilken effekt kan afledes heraf? 

• I hvilken grad kan GameStop investorer tillægges en antagelse af rationalitet i 

beslutningsprocessen ledende op til investeringsbeslutningen? 

• I hvilken grad har sociale medier, herunder online investeringsfora, influeret private 

investorers handelsmønstre og interaktioner? 

• Hvordan kan kursudviklingen i GameStop aktien forklares i perioden 11. januar til 5. februar? 

• Hvilken rolle spillede de etablerede mediers dækning af GameStop casen? 
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3. Metode 

Følgende kapitel beskriver projektets videnskabsteoretiske tilgang til besvarelse af 

problemformuleringen. Beskrivelsen omfatter en kort teoretisk gennemgang af valget af 

videnskabelig metode, hermeneutikken, samt relevante metodiske overvejelser i forbindelse med 

dataindsamling og analyse heraf. 

 

3.1 Videnskabsteoretisk Perspektiv 

Projektets problemformulering og undersøgelsesspørgsmål fordrer ikke en præcis konklusion. De er 

bevidst efterladt åbne, for at efterlade mest muligt rum for fortolkning. I sådanne 

fortolkningsprojekter vurderes det oplagt at benytte det hermeneutiske videnskabsteoretiske 

perspektiv. Hermeneutikken introduceredes som et opgør med enhedsvidenskaben, og udsprang 

fra en tankegang om at det ”menneskeskabte er ontologisk anderledes fra det naturskabte (Egholm, 

2014). Egholm beskriver yderligere, hvordan mennesker indenfor hermeneutikken ikke kan ”forstå 

noget uden at have noget at forstå det på baggrund af” (Egholm, 2014). Indenfor denne tilgang 

opfattes vi som mennesker som en del af den sociale verden, hvorfor det synes umuligt at møde 

denne verden uden nogen form for forforståelse. Samtidig er det afgørende at brugere af 

hermeneutikken inddrager og rykker ved egen forforståelse, for at ”forstå bestemte begivenheder 

og fænomener, på et konkret sted og i en konkret tid” (Egholm, 2014). Denne proces med 

kontinuerlig forforståelse og fortolkning betegnes som den hermeneutiske spiral (Egholm, 2014). 

 

Projektet har derfor betragtet det som essentielt at forstå og fortolke de forskellige aktørers 

forståelse og motiver. Kun derigennem kan problemformuleringen besvares. Projektet har primært 

beskæftiget sig med den ene part i short squeezet, investorerne, eftersom det er deres 

investeringsadfærd som ønskes belyst. Også denne er justeret efterhånden som mere viden 

fremføres. Udgangspunktet for projektet har været at tilgå relevant offentlig tilgængelige 

information og teorier for at danne første forståelse, hvorefter denne er testet og fortolket igennem 

en spørgeskemaundersøgelse. På den måde har forfatterens egen forståelse udviklet sig igennem 

projektet, hvilket forhåbentlig er med til at fremhæve den røde tråd. Fortolkningen, som 

epistemologisk tilgang for hermeneutikken, har derfor præget hele opgaveprocessen (Egholm, 

2014) 
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3.2 Dataindsamling 

I hermeneutikken kan både induktiv og deduktiv tilgang benyttes (Egholm, 2014). Projektets initiale 

tilgang opstod af en generel interesse i GameStop, idet casen flere steder blev omtalt som et oprør 

imod professionelle investorer, og en skelsættende hændelse der ville være med til at definere 

fremtidens aktiemarked. Allerede inden processen begyndte, udgjorde dette forforståelsen 

hvorigennem problemstillingen tilgås. Der benyttes altså indledelsesvis en induktiv tilgang, men 

efterhånden som information fortolkes i processen, og ny forforståelse skabes, udformedes den 

endelige problemformulering. Herefter benyttedes en deduktiv tilgang, for at fortolke på netop 

problemstillingen. Som ny information er introduceret i processen, er projektets røde tråd 

genbesøgt for at tilsikre relevans og kontinuerlighed. Udviklingen i informationsgrundlaget har 

derved haft stor indflydelse på valget af analyser, hvorved problemformuleringen belyses fra 

forskellige vinkler. Ligesom i den hermeneutiske spiral er hver enkelt datakilde med til at øge 

forståelsen for helheden (Egholm, 2014) 

 

I forbindelse med analysen er både indsamlet data fra primære og sekundære kilder. Analysen kan 

inddeles i tre dele, hvori der i forbindelse med første del er udarbejdet og foretaget en 

spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Facebook gruppen Aktieporteføljen. I 

udformningen af spørgsmål lagdes stor vægt på generaliserbarheden af besvarelserne, herunder at 

spørgsmålene ikke indeholder et ledende element. Spørgsmålene bør afholde sig fra at opfordre til 

specifikke besvarelser. Ved spørgsmål som besvares skalært, benyttes en skala fra 1-5 for at sikre 

muligheden for statistisk analyse ved færre indhentede besvarelser. Spørgeskemaundersøgelsen 

bruges generaliserende om private investorer som gruppe, selvom der er flere betænkeligheder 

forbundet med den beslutning. For det første inddrager undersøgelsen kun danske investorer. 

Derudover benyttes den til at sige noget generelt om privat investorers adfærd i online 

investeringsfora, og eftersom respondenterne alle er medlem af disse, vil adfærden ikke kunne 

generaliseres på alle de investorer som ikke er medlem.   

 
Enkelte steder har respondenterne haft mulighed for at tilføje svarmuligheder såfremt de listede 

ikke var udtømmende, eksempelvis i afsnit 5.1.4 omhandlende aktivitetsniveau i online 

investeringsfora. Her har fire på hver deres måde valgt at indikere, at selvom de ikke er aktive på 
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nogle af de angivne måder, så følger de stadig passivt med, søger inspiration og bliver påvirket. 

Denne svarmulighed burde selvfølgelig indgå på lige fod med de andre, da den havde været 

interessant i forhold til analyse og konklusion, og betragtes derfor som en mindre mangel.  

 
De resterende to dele af analysen baseres, udover på den opdaterede forforståelse, på sekundære 

kilder, særligt historiske aktiepriser, google trends, aktivitet på Aktieporteføljens Facebook gruppe, 

samt CNBC og Børsens hjemmeside. I den forbindelse antages særlig høj grad af tillid til de historiske 

aktiepriser og google trends. De tre sidste kilder bærer præg af en ekstensiv manuel proces, 

hvorigennem flere hundrede artikler og opslag er sorteret og udvalgt til analyseformål via en 

skanningsproces. Uagtet hvor systematisk processen tilgås kan menneskelige fejl dermed ikke 

udelukkes, men eventuelle mangler antages ikke at være skelsættende. Slutteligt kan nævnes at 

projektet som følge af graden af aktualitet ikke udelukkende udarbejdes på baggrund af 

videnskabelige kilder. Mange nyhedsartikler inddrages undervejs, og informationen heri bør derfor 

betragtes som indikationer, som ikke er statistik bevist. 

 

3.3 Teoretisk Perspektiv 

Projektet udarbejdes med et fundament i teorier fra FIR kurserne Fixed Income og Derivater, 

Regnskabsanalyse, og Corporate Finance. Derudover introduceres for studiet ny teori i Behavioral 

Finance, som projektet baserer sin analyse og konklusion på.  

 
 
 

  
 
 
  



 

 14 

4. Baggrund og Teoretiske Perspektiver 

I dette kapitel introduceres både relevant baggrundsviden og teoretiske perspektiver, som enten 

bruges til at forstå casen, eller benyttes i analysen senere i projektet. Det primære formål er at 

klarlægge det teoretiske framework, så det i analysen fremstår klart hvilke slutninger der foretages, 

og bevæggrundene for disse. 

 

4.1 Det Amerikanske Aktiemarked 

Med en samlet markedsværdi på næsten 47 billioner USD er det amerikanske aktiemarked det 

største i verden. Over 90% af markedsværdien administreres af enten New York Stock Exchange 

(NYSE) eller National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ). 

Traditionelt har professionelle investorer stået for langt størstedelen af aktiviteten på de to børser 

af flere årsager. Dels har investering for mange virket uoverskueligt, og derfor valgt at overlade 

deres porteføljer til professionelle, og dels har der manglet teknologi til at udbrede nem adgang til 

markedet. I de senere år er dette ændret ved tilkomsten af såkaldte discount brokers, hvis 

brugervenlige platform og kurtage eliminerende value proposition har gjort investering tilgængeligt 

for den brede befolkning (Pareek, 2021).  

 

En stor gruppe privatpersoner er herigennem introduceret til aktiemarkedet, og antallet af 

amerikanere med direkte ejerskab af aktier er på sit højeste nogensinde. Ifølge Larry Tabb fra 

Bloomberg Intelligence, tegnede privatinvestorer sig for næsten 20% af volumen på det 

amerikanske aktiemarked i første halvår af 2020 – en betydelig stigning fra 2019, hvor andelen kun 

var 15% (Osipovich, 2020). Niveauet var på daværende tidspunkt det højeste nogensinde målt, og 

selvom der kun kan gisnes om det nuværende, indikerer den markante stigning en klar tendens om 

at private investorer får større og større indflydelse. Tendensen bekræftes endvidere af RobinHoods 

brugertilslutning, der nu estimeres at bestå af 20 millioner brugere, som tilsammen ejer over 80 

milliarder USD – en stigning på 151% fra marts 2020, hvor de havde 7,2 millioner brugere (Curry, 

2021).  

 
USA betegnes som bekendt som kapitalismens højborg - den politiske ideologi med blandt andet 

det hovedformål at forrente kapital maksimalt, og med et negativt forhold til tiltag der begrænser 

profit. Uligheden får derfor lov at vokse friere end i samfund som eksempelvis Danmark, hvor der 
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er mindre begrænset fokus på redistribuering af kapital, og kapitaluligheden i befolkningen er derfor 

markant. Den stigende ulighed illustreres i figur 2. Det ses, at den rigeste percentil målt på størrelsen 

af formue, i 2008 ejede 46,9% af den totale værdi på aktiemarkedet, og at top 10% tilsammen ejede 

84,3%. I 2021 er disse proportioner steget til henholdsvis 53,4% og 88,6% (Horowitz, 2020). 

 

Figur 2: Andel af samlet aktiekapital fordelt på formue. Kilde: (Horowitz, 2020) 

 

 

Selvom ulighed i sig selv ikke nødvendigvis er negativt, har det været en drivkraft bag GameStop 

casen (Phillips, 2021). På WallStreesBets hersker en utilfredshed der ofte symboliseres i sætningen 

af Percy Shelley fra 1821: ”The rich get richer, the poor get poorer”. Der vil naturligvis være mange 

faktorer som spiller ind i afdækningen af hvorfor det forholder sig sådan, men værd at nævne er, at 

jo flere penge du har, jo flere har du til rådighed at investere på aktiemarkedet. Samtidig betales du 

formentlig en højere løn, der muliggør mere opsparing. Derudover vil en betydelig formue give 

adgang til bedre rådgivning eller investering i private equity og lignende konstellationer, som 

historisk har givet højere afkast. Så selvom investorer med relativt små formuer opnår et afkast, 

viser ejerskabsfordelingen at de ikke kan følge med de større formuer. For Reddit bevægelsen var 

det ikke et spørgsmål om matematik, men snarere en psykologisk forestilling af at være bagud 

allerede inden man er gået i gang (Phillips, 2021). 
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Et andet aspekt der bidrager til denne forestilling, er Hedge Funds’ brug af High Frequency Trading 

(HFT) til at tjene forskellen mellem udbuds- og efterspørgselspriserne. Tidligere var denne måde at 

skumme fløden på et kapløb med tiden, hvor traderen med den hurtigste forbindelse til børsen 

scorede den beskedne gevinst. I bogen Flash Boys beretter Michael Lewis om opførslen af en direkte 

fiberkabel forbindelse mellem Chicago og New York, gennem bjerge og tværs over søer, for at kunne 

skære forsinkelsen ned fra 17 til 13 millisekunder (Lewis, 2014). Praksissen forklares her ved hjælp 

af et eksempel. Antag at Aktie A med pris 100 har følgende køb / sælg spread: 

 

Stk. Køb Sælg Stk 

1000 99 101 1000 

2000 98 102 2000 

3000 97 103 3000 

  
I praksis ændrer dette spread sig hele tiden, så fra tidspunktet hvor investorer kigger på det, til de 

udfylder deres ordre, kan der være sket mindre ændringer. Derfor er det ikke unormalt, at en 

investor lægger en købsordre på 101,5 kr. selvom der er 1000 stk til salg til 101 kr. På den danske 

børs ville en sådan fejl rettes automatisk, og vedkommende ville i så fald købe til 101 kr. i stedet. I 

USA sidder High Frequency Traders klar til at facilitere denne handel, ved hjælp af deres hurtige 

forbindelse. De køber lynhurtigt aktierne til 101, og sælger dem videre øjeblikkeligt til 101,5, og 

stikker dermed en gratis gevinst på cirka 0,5% i lommen. Det er traderen med den hurtigste 

forbindelse der er i stand til at gennemføre handlen først, og derved score gevinsten. Samtidig 

betyder det, at både køber og sælger har tabt – sælger er gået glip af 0,5%, og køber har allerede 

0,5% i urealiseret tab  (Lewis, 2014). 

 

Tilbage står at flere faktorer har spillet ind i forhold til at opbygge bevægelsen på Reddit, som blev 

startskuddet til short squeezet. Den almindelige borgers forbedrede forudsætninger for at investere 

har inviteret en større gruppe nye investorer indenfor. Selvom magtbalancen mellem professionel 

og privat kapital stadig favoriserer den professionelle, ses en tydelig tendens der peger mod en 

udjævning. Stigende ulighed og en opfattelse af manglende konsekvens, særligt ovenpå finanskrisen 

i 2008, har skabt en generel modstand overfor Wall Street – en modstand, som for nogle investorer 

var stærk nok til at motivere et form for oprør (Phillips, 2021). 
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4.2 Shorting 

Hedge funds er højrisiko investeringsfonde der typisk investerer ud fra en fastsat strategi. Generelt 

rangerer disse strategier indenfor en af følgende tre kategorier: equity, makro eller arbitrage 

strategier (Pedersen, 2015). Makrostrategier involverer typisk spekulation i makroøkonomiske 

tendenser, arbitrage strategier er forsøg på at udnytte fejl i markedet, mens equity strategier er 

handelsmønstre man har en tro på giver overnaturligt afkast. Equity strategier består typisk af to 

komponenter – en long og short position, hvor den korte bruges, i hvert fald delvist, til at finansiere 

den lange. Der er mange mulige strategier, men typisk vil en hedge fund finde en branche de tror er 

overvurderet og en de tror er undervurderet, og henholdsvis shorte og købe dem (Pedersen, 2015). 

På overfladen virker shorting relativt simpelt, men eftersom short selling er grundstenen i 

GameStop casen, følger her en dybdegående gennemgang af relationer og dynamikker. 

 

Short selling er det modsatte af en long position, hvor man køber et aktiv og håber på at det stiger. 

Man satser i stedet på at aktivet falder i værdi. Processen defineres ved at et aktiv lånes af en der i 

forvejen ejer det, hvorefter det øjeblikkeligt sælges og salgsprisen tilfalder investoren som har lånt 

aktivet. Vedkommende forpligter sig til at købe aktivet igen på et senere tidspunkt, til den 

daværende markedsværdi, for at aflevere det tilbage til den originale ejer. Matematisk er 

profitfunktionen for en short position altså defineret som: 

 
𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 = 𝑆0 − 𝑆1 

 
Helt så simpelt er det dog ikke i praksis. Eftersom udlåner afgiver sin aktie frigiver denne ligeså sin 

likviditet. Aktivet er altså fastlåst på længere sigt, og derfor skal udlåner kompenseres. En mindre 

procentdel betales således i rente, ligesom potentielle udbytter ligeledes tilfalder udlåner. 

Derudover kan en short position anses som en gearet position, teoretisk set uden loft for det 

maksimale tab, hvorfor margins opkræves af den faciliterende broker og clearingpartner. Margin 

kan anses som en slags forsikringspræmie, som skal sikre at låner ikke taber mere end han har råd 

til at betale, og beløbet opdateres dagligt (Pedersen, 2015). Har dagen haft en positiv udvikling for 

short seller falder hans margin, og omvendt. Opfylder short seller ikke sit marginkrav lukkes 

positionen. Margins kan sammenlignes med et aconto regnskab, hvor beløbet opbevares og 

tilbagebetales såfremt for meget er indbetalt, og selvom det altså ikke er en direkte omkostning, 
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betragtes det sådan af finansielle institutter, ud fra en tankegang om, at pengene kunne investeres 

bedre andetsteds. For administration af aconto regnskabet betales et gebyr og derved defineres 

profitfunktion som:  

 
𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 = 𝑆0 − 𝑆1 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 − 𝐹𝑒𝑒 

 
 
Figur 3: Transaktionsflow ved short position. Kilde: (Pedersen, 2015) 

 
 
Alternativt kan short positioner indtages uden reelt at låne en aktie, men i stedet ved hjælp af 

optioner. Her findes to løsninger: Køb Put optioner, som giver ret til at sælge et aktiv til en 

forudbestemt pris i fremtiden, eller ved at sælge Call optioner, som giver modpart ret til at købe et 

aktiv til en forudbestemt pris i fremtiden. I begge situationer satses på at aktien falder, men der er 

stor forskel på den opnåelige profit. Ved køb af Put og salg af Call er profitfunktionerne defineret 

ved: 

𝜃𝑃 = 𝑚𝑎𝑘𝑠(𝐾 − 𝑆1, 0) 

𝜃𝐶 = 𝐶 −𝑚𝑎𝑘𝑠(𝑆1 − 𝐾, 0) 

 

Hvor K angiver exercise prisen, altså den forudbestemte pris, og C angiver prisen på call optionen 

(Pedersen, 2015). Det ses at profitten på den købte put option kun er capped ved at virksomheden 

går konkurs, mens salget af call maksimalt kan indbringe prisen den sælges til og tabet teoretisk er 

uendeligt stort – hvorfor man også her betaler margins. Der er altså grundige overvejelser at gøre 

inden man beslutter hvordan man vil shorte, og forskellige risici og omkostninger forbundet med 

hvert valg.  

 
 
 



 

 19 

Instrument: S = K = 90 Profit v. S = 50 Profit v. S = 80 Profit v. S = 100 Profit v. S = 150 

Alm. short 40 – r – fee 10 – r – fee -10 – r – fee  -60 – r – fee 

Køb Put 40 - P 10 - P -P -P 

Sælg Call C C C - 10 C - 60 

 
Ovenstående tabel viser at det almindelige short og køb af put option har nogenlunde samme 

upside – afhængigt af prisen og de gebyrer og rente der skal betales. Put metoden har en fordel i 

begrænset downside, hvor kun prisen på optionen kan tabes og margin undgås – til gengæld skal 

man bruge penge, i stedet for at modtage ved indgåelse. Det omvendte gør sig gældende for Call 

metoden, hvor man ved indgåelse modtager et mindre beløb, men til gengæld påtager sig samme 

risiko som det almindelige short, uden den samme upside. 

 

Det almindelige short med lån af aktie, lukkes naturligvis ved køb og tilbagelevering af aktie. 

Transaktionen består således både af et salg og et køb. Put metoden består også af både et køb og 

salg, der foregår simultant, men kun såfremt aktieprisen er faldet under exercise price. Såfremt 

samtlige short positioner i GameStop bestod af køb af put optioner, ville et short squeeze altså ikke 

være muligt, da short seller i så fald ikke behøver købe aktien for at lukke positionen. Modsat består 

call metoden kun af køb og salg såfremt aktieprisen er steget over exercise price, hvorfor denne 

metode vil have samme indvirkning på short squeeze som en almindelig short position (Pedersen, 

2015). 

 

Et short squeeze opstår når prisen på et aktiv stiger tilpas til at aktivere short sellers margin 

smertegrænse. For mange hedge funds er grænsen defineret på forhånd, således at positionen 

lukkes såfremt tabet overstiger en fastsat procentsats. Stiger prisen til denne smertegrænse, vil 

efterspørgslen på aktien altså stige, og dermed vil prisen stige yderligere. Er der tilpas mange short 

sellers vil den fortsatte stigning aktivere nye positionslukninger, og prisen vil fortsætte med at stige 

– den klassiske korthus analogi passer altså glimrende her.  

 

En akties short interest beskriver andelen af aktierne som er shortet, og som altså kan betragtes 

som en afventende købsordre. GameStop har 56,41 millioner aktier i omløb, og i starten af januar 

2021 var 71,2 millioner shortet, hvilket svarer til 126% (MarketBeat, 2021). I de 30 dage inden d. 13. 

januar 2020 havde aktien en gennemsnitlig volumen på cirka 20%. I de 30 dage efter 13. januar lå 
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den på 115%. Det vides ikke hvor stor en andel af volumen der stammede fra short sellers, men pr. 

31. januar var antallet af shorts faldet til 21,4 millioner, svarende til 38% (MarketBeat, 2021). 

Udviklingen viser, at short sellers næsten har købt alle udestående aktier – og det er endda ud fra 

en antagelse om, at alle aktier var til salg, hvilket er højst usandsynligt, da specielt investorer der 

var en del af Reddit bevægelsen havde i sinde at holde på aktierne.  

 

Der er en række karakteristika med signifikant betydning for succesgraden af et short squeeze, men 

helt centralt er markedsværdien af virksomheden. Succesen afhænger af evnen til at presse 

aktieprisen op, og jo lavere markedsværdien er, jo mindre kapital skal bruges til formålet. 

GameStops relativt lave markedsværdi på omkring 1 milliard USD i starten af januar er en af 

hovedårsagerne til at aktieprisen stadig ikke er normaliseret pr. august 2021 da dette forfattes – 

dette uddybes i afsnit 5.3. 

 

Shorting anses af virksomheder som et onde, og i mange tilfælde forsøger virksomheder udsat for 

forøget short interest at bekæmpe interessen. Nogle af de mest populære taktikker involverer 

udbetaling af udbytte for at tvinge short sellers til at punge ud, eftersom de skal betale dividenden 

til den originale ejer (Pedersen, 2015). Andre iværksætter et større aktietilbagekøbsprogram for 

både at stabilisere prisen, samt eliminere dele af de tilgængelige aktier. Af de mere kreative forsøg 

kan nævnes Teslas produktion og salg af såkaldte ”Short shorts”, altså meget korte bukser, prissat 

til 420,69 USD, for yderligere at understrege drillerierne. De blev i øvrigt udsolgt på meget kort tid 

(Duffy, 2020). 

 

Investorerne har ligeledes et negativt syn på short sellers. På den ene side er en short position i 

bund og grund en fremtidig købsordre, som derfor burde have positiv effekt på den fremtidige pris. 

På den anden side står det initiale salg af aktien samt signalværdien, som af flere omgange er bevist 

til at have stor effekt. Først da Seneca beviste at højere short interest ledte til lavere afkast på 

S&P500 indekset (1967), og senere yderligere bekræftet af flere omgange, blandt andet af (Figlewski, 

1981) og (Desai, Ramesh, Thiagarajan, & Balachandran, 2002). 
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4.3 Behavioral Finance 

4.3.1 Fundamental Valuations 

Værdi er en tvetydig størrelse, hvilket aktiemarkedernes daglige udsving er et glimrende eksempel 

på. Selvom de største udsving som regel kan spores tilbage til en bestemt nyhed eller hændelse, er 

det ofte meget svært at vurdere betydningen af præcis denne hændelse. I det følgende afsnit kigges 

nærmere på de metoder aktieanalytikere og investorer typisk benytter til at vurdere værdien af 

virksomheder.  

 

Når værdien af en virksomhed skal fastslås vurderes værdiansættelsesmetoden på præcision, 

realismen i dens antagelser, brugervenligheden, og om resultatet er nemt at forstå (Petersen, 

Plenborg, & Kinserdal, 2017). I en ideel verden ville findes en model der maksimerer alle disse 

parametre, men den selvmodsigende natur af disse umuliggør det ideelle. Som præcisionen øges 

må brugervenligheden alt andet lige falde, og vice versa, eftersom præcisionen øges via mængden 

af data, som fremtidens indtjening vurderes ud fra.  Grundlæggende kan værdiansættelsesmetoder 

opdeles i fire kategorier; present value metoder, hvor værdien beregnes på baggrund af finansielle 

forecasts og tilbageskrivning af værdi, relative værdiansættelsesmetoder, hvor værdi bestemmes 

ud fra sammenlignelige virksomheder, aktiv baserede metoder hvor værdien beregnes ud fra 

virksomhedens aktiver, og contingent claim valuation. (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). 

Typisk benyttes en kombination af present value eller relative metoder (såfremt sammenlignelige 

virksomheder eksisterer), hvorunder der findes forskellige fremgangsmåder. Enkelte af disse 

gennemgås kort herunder. 

 

Relative værdiansættelsesmetoder refereres ofte til som multipel værdiansættelser, hvor 

virksomhedens værdi bestemmes ud fra, at et specifikt nøgletal multipliceres med samme nøgletal 

i en sammenlignelig virksomhed, hvor værdien allerede kendes (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 

2017). I et scenarie hvor fem virksomheder er direkte sammenlignelige og den ene handles til en 

multiple anderledes end de andre fire, tyder det på at værdien enten er over- eller undervurderet. 

Multipel metoden bygger på en antagelse om at sammenlignelige virksomheder må handles til 

samme værdi. I teorien virker sammenhængen oplagt, men begrebet sammenligneligt er ikke 

specifikt defineret, hvorved det afhænger af et subjektivt skøn. Af denne årsag besidder multiple 
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metoden en lav grad af præcision, men kompenserer ved at være ekstremt brugervenlig med et lavt 

tidsforbrug. Samtidig besidder resultatet en nemhed – nøgletallet der er genstand for 

sammenligning, ganges bare med den identificerede faktor. Til gengæld stiller det store krav til de 

antagelser der gøres i forbindelse med vurderingen af sammenligneligheden imellem de respektive 

virksomheder, da to virksomheder meget sjældent er 100% ens. Multiplerne kan yderligere opdeles 

i equity-based multipler og enterprise-value-based multipler, hvor outputtet differentierer ved at 

finde værdien af henholdsvis egenkapital og entreprisen. Valget af multipel har indflydelse på kravet 

til regnskabsinformationen. Af eksempler på equity siden kan fremhæves Price/Equity og Market-

to-book ratio, mens der på EV siden kan fremhæves EV/EBITDA og EV/Revenue multiplerne 

(Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). 

 

Hvor multiple metoden som nævnt er ekstremt brugervenlig og ikke kræver et omfattende 

tidsforbrug, er de absolutte værdiansættelsesmetoder baseret på omfattende analyse af 

virksomhedens eksterne og interne forhold. Derudover påkræves analytikeren at udarbejde 

proforma regnskaber for at kunne identificere cash flows korrekt. Brugervenligheden er i bund, men 

opvejes dog af maksimal præcision. For unoterede virksomheder kan det være svært at opstøve den 

nødvendige information, men for noterede virksomheder er dette ikke et problem, eftersom de er 

påkrævet at publicere omfattende årsrapporter. Derfor benyttes multiple metoder oftere end 

absolutte metoder i forbindelse med værdiansættelse af unoterede virksomheder. Af absolutte 

metoder kan fremhæves Dividend discount model, hvor virksomhedens værdi opgøres med afsæt i 

virksomhedens fremtidige udbyttebetalinger, og Discounted Free Cash Flow metoden, hvor 

fremtidens indtjening analyseres og forecastes for at identificere det frie cash flow til ejerne, som 

dernæst tilbagediskonteres til en nutidsværdi. Metoden bygger på en antagelse om at 

virksomheden eksisterer for evigt: der forecastes typisk 5 år frem, hvorefter et terminalled tilføjes 

som en perpetuity for at illustrere netop dette. Når aktieanalytikere analyserer en given aktie, vil 

det typisk ske på baggrund af disse metoder, hvor der altså lægger mange, mange timers arbejde 

bag - metoden vil derfor typisk være forbeholdt professionelle (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 

2017). 

 



 

 23 

Den teoretiske værdi af en virksomhed eller aktie kan altså bestemmes vha. regnskabstekniske 

modeller. Denne skal ikke forveksles med den faktiske markedsværdi, som bestemmes ud fra det 

aggregerede udbud og efterspørgsel – altså, den pris investorerne i fællesskab bliver enige om. 

Markedsprisen kan afvige signifikant fra den teoretiske pris, specielt eftersom den teoretiske pris 

ligeledes indeholder subjektive, omend gennemanalyserede, skøn. Når værdi ikke bestemmes 

teoretisk, men i mange tilfælde af en arbitrær følelse, stiller det spørgsmålstegn ved modellerne, 

hvis præcision antagelsesvist må dikteres af den kollektive tiltro til dem. Med andre ord; modellerne 

er kun præcise, hvis investorerne bruger og tror på deres validitet.  

 

I figur 4 er udarbejdet en meget simpel DFCF-værdiansættelse af 9 af de 10 største virksomheder 

på det Amerikanske S&P 500 index (JPMorgan Chase er udeladt på grund af ekstremt lavt free cash 

flow i 2020). Denne forsimplede DFCF-model tager udgangspunkt i det senest rapporterede free 

cash flow, og tilføjer kun et terminalled for at illustrere hvilken vækstrate der kan retfærdiggøre 

markedets nuværende værdiansættelse. Data for WACC og Free Cash Flow er begge hentet fra 

GuruFocus.com.  

 
Figur 4: Simpel DFCF model. Kilde til data: GuruFocus.com 

 
 
Værd at nævne er, at free cash flow for 2020 for alle 9 virksomheder er det højeste registreret i de 

seneste 3 regnskabsår. Det ses at alle virksomheder pånær Berkshire Hathaway handles til en 

implied growth rate over 3%, hvilket grænser til et for højt niveau. Yderligere observeres at over 

halvdelen af virksomhederne kræver en evig vækst på over 5% om året, for at retfærdiggøre den 

nuværende markedsværdi. Dette er et meget højt niveau, eftersom vækstraten i terminalleddet 

typisk vil ligge omkring 2-3 %, mens en vækstrate højere end den gennemsnitlige BNP-vækst 

Company
Market Cap (Millarder 

USD)

Free Cash Flow (Milliarder 

USD)

Implied Eternal 

Growth
WACC

Apple 2,436.00                                80.22                                              5.20% 8.66%

Microsoft 2,158.00                                50.44                                              3.38% 5.80%

Amazon 1,698.00                                25.93                                              6.12% 7.74%

Alphabet 1,814.00                                42.85                                              4.55% 7.02%

Facebook 990.30                                    23.63                                              6.91% 9.46%

Berkshire Hathaway 643.71                                    26.76                                              1.73% 5.96%

Tesla 702.65                                    2.70                                                13.21% 13.65%

Visa 520.27                                    9.37                                                5.22% 7.12%

NVIDIA 493.79                                    4.69                                                7.87% 8.90%
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indikerer at virksomheden skal outperforme hele økonomien, til evig tid (Petersen, Plenborg, & 

Kinserdal, 2017). Med en gennemsnitlig BNP-vækst for USA omkring 3-4% er dette tilfældet for 7 af 

9 virksomheder – som må siges at have meget optimistiske investorer. 

 

Af de 9 virksomheder har kun Visa, Apple og Alphabet for vane at udbetale udbytte. Dividend yield 

for disse virksomheder har dog været stødt faldende, hvilket giver god mening i takt med at spændet 

imellem free cash flows og aktieprisen udvides – der er jo ikke flere penge til rådighed til udbytte 

bare fordi aktieprisen er steget. Netop det faldende, og for de 6 andre virksomheder, manglende 

udbytte, argumenterer Tan Liu for, er en indikation af at det Amerikanske aktiemarked har 

tendenser af et pyramidespil. Eftersom et pyramidespil defineres ved (Liu, 2018): 

 

1. at være et investeringssystem 

2. at profitten stammer fra andre investorer, som skyder penge ind i systemet 

3. at investorerne, som profiterer, tror at profitten stammer fra en virksomheds indtjening og 

vækst 

 

For en aktie uden udbytte, er den eneste måde at realisere værdien af investeringen at sælge den. 

Derved opfyldes alle tre kriterier, og det er dette Tan lægger til grund for sin teori. Samtidig giver 

han to eksempler på, at værdistigninger ikke stammer fra reel performance. I perioden fra 2010 – 

2017 steg Teslas aktiekurs fra 20 USD til 380 USD, mens de i samme periode registrerede tab for 4,7 

milliarder USD. Mellem 2007 – 2011 var det modsatte tilfældet for Alphabet, hvis aktie næsten ikke 

rykkede sig, på trods af en samlet profit på over 28 milliarder USD. Ifølge Tan er dette en klar 

indikation på at markedet ikke er rationelt, og at værdistigningerne nærmere stammer fra den 

øgede mængde penge i systemet, end fra reel økonomisk vækst (2018).    

 

4.3.2 Markedsefficiens 

Hvorvidt et marked er efficient eller ej afhænger af graden af tilgængelig information - i hvert fald 

ifølge Eugene Fama, hvis teori om efficiente markeder har dannet grundlag for mange andre teorier 

de seneste 50 år (Fama, 1970). Famas hypotese tilskriver, at kapitalmarkeders efficiens bestemmes 

på baggrund af den til enhver tid tilgængelige information. Graden af forsinkelse mellem ny 

information introduceres, og aktieprisen korrigeres til at reflektere det nye niveau, bestemmer 
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graden af efficiens. Fama inddeler markedsefficiens i tre niveauer, henholdsvis svag, semi-stærk og 

stærk efficiens: 

• Ved svag efficiens reflekterer priserne udelukkende den tilgængelige historiske finansielle 

information, eksempelvis de historiske bevægelser i købsprisen og afkast. Investorernes 

beslutninger baseres altså på, hvorvidt aktien er billig eller dyr, relativt til virksomhedens 

egen historik. 

• Ved semi-stærk efficiens afspejler priserne al offentligt tilgængelig information, herunder 

eksempelvis annonceringer om aktiesplit, aktieemission, årsrapporter, m.m. Priser justeres 

indenfor rimelig tid ved ny information. 

• Ved stærk efficiens reflekterer priserne til en hver tid al information, som antages at være 

tilgængelig for alle. I praksis er stærk efficiens umulig at opnå, da denne grad kræver at ingen, 

end ikke direktøren i en given virksomhed, på noget tidspunkt besidder viden som ikke er 

offentligt tilgængelig (Fama, 1970) 

 

Famas teori om efficiente markeder er interessant i forhold til GameStop, idet den siger at markedet 

kun kan være efficient såfremt offentlig viden er tilgængelig for alle investorer på samme tid. 

Dermed indikerer han, at handler i efficiente markeder, udelukkende baseres på information, hvad 

end den er ny eller gammel, og antager derved også en form for rationalitet blandt investorer. 

Denne rationalitet kan være svær at identificere i GameStop casen. De initiale investorer antages at 

have handlet på et informationsgrundlag eftersom Keith Gill, Reddit brugeren anerkendt for at have 

startet bevægelsen, over længere tid havde argumenteret for sin optimisme i forhold til GameStop, 

og forklaret om muligheden for et short squeeze (Verlaine, 2021). Første gruppe af investorer var 

altså i besiddelse af et sæt af informationer i stand til at skabe egen analyse og træffe en rationel 

beslutning. Investorer senere i processen, da aktieprisen var utroligt volatil og steget flere 

hundreder procent, har manglet denne mulighed – men stadig foretaget handler. Men hvis ikke 

disse investorer har handlet på baggrund af tilgængelig information, hvad har de så baseret deres 

beslutninger på? Det kigger næste sektion nærmere på. 

 

4.3.3 Beslutningsprocesser og Biases 

I de forrige afsnit er gennemgået teori, samt tendenser og fakta anset som tegn på at markedet ikke 

er efficient og at investorer ikke er rationelle. Af den omvendte DFCF-model ses en tendens i at 
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prissættelsen af de største virksomheder på markedet ikke længere er forbundet til finansiel 

performance – i hvert fald ikke til de modeller der typisk benyttes. I GameStop casen har 

investorerne illustreret en impulsiv investeringsstrategi ved at følge med strømmen. I dette afsnit 

udforskes den irrationelle adfærd i to faser. Først defineres ved Kahneman individets 

tankeprocesser (2011). Dernæst defineres en række psykologiske biases med stor påvirkning på 

enkelte investorer, som vurderes relaterbare til GameStop short squeezet. 

 

Psykologer og sociologer har i årevis argumenteret imod antagelsen om rationalitet. Mennesker kan 

ikke tilskrives maskinelle karakteristika – de er levende væsener, hvis følelser og erfaringer har stor 

betydning for deres valg, og sådan er vores modeller nødt til at tilgå dem (Ariely, 2008). Det var 

grundtanken bag da elementer fra psykologiens videnskab, kombineret med finansverdenens 

modeller, der skabte behavioral finance. Tankegangen introducerer en lang række faldgrupper, eller 

biases, som investorens hjerne og instinkter udsættes for.  

 

Kahneman gør op med denne måde at anskue tankeprocesser. I stedet for en antagelse om at 

mennesket tilgår enhver given beslutning med samme analytiske grundlag, bevises at hjernen 

opererer ved to forskellige systemer; system 1 og system 2 (Kahneman, 2011). System 1 er 

kendetegnet ved at operere hurtigt, automatisk og uden at investere for meget energi i processen. 

Til gengæld baseres den anbefalede beslutning ikke på dybdegående forståelse eller analyse, hvilket 

afspejles i kvaliteten af konklusionen. System 1 betragter en situation som værende åbenlys – ingen 

skjulte motiver eller argumenter, det der ses, er også det der skal tages stilling til (Kahneman, 2011). 

System 2 er derimod kendetegnet ved en overvejende og analyserende tilgang, via en kontrolleret 

mental proces med en betragtelig energi investering. Denne tilgang vejer fordele og ulemper 

gennem logisk og skeptisk analyse. Kahneman mener at 98% af alle tankeprocesser foregår i det 

åbenbare system 1. Baggrunden herfor er at hjernen dagligt præsenteres for hundredvis af 

problemer, hvor langt størstedelen er af begrænset betydning (Kahneman, 2011). Hvorvidt en 

person ønsker kylling eller broccoli til aftensmad afhænger eksempelvis oftest af en hurtig vurdering 

af lyst i momentet, mens den meget sjældent afhænger af en dybdegående analyse af 

næringsstoffer og formål med indtag, som ville kræve involvering af system 2.  
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Lignende tankegang kan overføres på investeringsbeslutninger, der som udgangspunkt antages at 

kategoriseres i system 2. I behavioral finance udfordres denne antagelse af de nævnte psykologiske 

biases, der skubber dele af beslutningsprocessen tættere på system 1 (Kahneman, 2011) (Ariely, 

2008). En af grundstenene i al økonomisk teori er at priser bestemmes ud fra ligevægten mellem 

udbud og efterspørgsel. ”En elegant ide”, som Ariely beskriver det, der hviler på en central antagelse 

om at begge kræfter er uafhængige af hinanden og tilsammen producerer markedsprisen (2008). At 

udbud- og efterspørgselskræfterne er uafhængige af hinanden betyder, at forbrugerne har en 

forudindtaget holdning om hvad et produkt må koste, altså hvad de er villige til at betale, og at 

denne pris ikke kan influeres af udbuddet. Ariely satte sig for at teste antagelsen, i en række simple 

eksperimenter – herunder fremhæves det mest sofistikerede. 

 

For at tilsikre at testpersonerne ikke var forudindtaget, valgte Ariely et produkt som de med 

sikkerhed aldrig havde set et marked for, og dermed ikke besad en holdning om den rette pris. 

Testpersonerne skulle udsættes for tre forskellige irriterende lyde enkeltvist, hvorefter de skulle 

angive et beløb, der kunne få dem til frivilligt at lytte til den igen. Delt op i to grupper, hørte den 

første gruppe hver især den samme lyd, og umiddelbart efter præsenteret for et valg: ville 

vedkommende lytte igen hvis de fik 10 cents for det? Anden gruppe blev udsat for samme lyd og 

spurgt om det samme – dog for 90 cents i stedet. Efter at være præsenteret for hver deres beløb 

skrev deltagerne deres præcise pris for at lytte igen. Svarene viste en tydelig tendens, til at dem der 

var udsat for den højere pris fra start, også vurderede sin egen pris betydeligt højere, end dem der 

var udsat for den lave pris. Udbyderen af produktet, i dette tilfælde en irriterende lyd, har altså 

mulighed for at påvirke den acceptable pris, ved bestemmelse af det første udbud 

 

Sammenhængen er siden refereret til som et anchoring bias. Forbrugeres opfattelse af en værdi 

forankres til den første acceptable pris de udsættes for, og når først ankeret er kastet, er det 

ekstremt svært at flytte. Arielys eksperiment fortsatte yderligere to omgange, hvor han forsøgte at 

flytte ankeret for de to grupper, ved at ændre den første pris de blev udsat for til henholdsvis 50 og 

90 cents for den billige gruppe, og omvendt til henholdsvis 50 og 10 cents for den dyre gruppe. 

Resultaterne viste at den dyre gruppe konsekvent vurderede prisen højere end den billige gruppe, 
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uagtet at de var blevet præsenteret for en lavere pris. Således belyste Arielys eksperiment, at når 

først hjernen har bestemt sig for hvad noget er værd, er det den værdi der gælder (2008). 

 

Eksperimentet konkluderede deraf også, at efterspørgsel ikke er uafhængigt fra udbuddet, eftersom 

der observeres en signifikant forskel baseret på hvilken pris de af udbuddet er blevet foreslået. 

Udbuddet foreslår en baseline, og hvis denne accepteres af efterspørgslen, bliver det 

udgangspunktet for ligevægten. Parallellen mellem produkter og aktier findes ikke nødvendigvis i 

prisen, selvom investorer har en tendens til at anse visse prislejer som enten billige eller dyre, 

baseret på en historisk pris deres hjerne har besluttet er den korrekte. Anchoring bias kan ligeledes 

ses i forbindelse med forecasts og evaluering af finansielle nøgletal, hvor investoren eller 

analytikeren vil have en tendens til at acceptere tidligere niveauer som udgangspunkt, på trods af 

at de ofte begrænset relevans har. 

 

I forhold til GameStop kan det argumenteres at anchoring er en af grundene til at kursen stadig ikke 

er normaliseret. Siden midten af marts til august 2021 har kursen ligget nogenlunde stabilt omkring 

150, hvilket dermed virker som investorernes nye anker. Som beskrevet kræver det noget ekstremt 

at flytte et anker men er ikke umuligt. Ariely fremhæver Starbucks som et eksempel. Markedet for 

kaffe var kendt og de færreste steder prissat over 1 dollar. I stedet for at positionere kaffe på 

traditionel vis, valgte Starbucks bevist at opbygge en ny oplevelse, med kaffen i fokus. På den måde 

var forbrugerne nemmere at overtale til, at dette ikke bare var kaffe, og derfor kunne et nyt anker 

skabes. I GameStops tilfælde tyder det på, at den ekstreme situation har fået investorerne til at 

acceptere et nyt ankerniveau omkring 150. Anchoring er blot et af mange biases – i det følgende 

introduceres flere af de mere relevante, som skal anses som et mindre udvalg af de over 100 

anerkendte behavioral finance biases.   

 

Regret aversion bias beskriver menneskets tendens til at ærgre sig over investeringer man afstår 

fra at gennemføre – og samtidig ærgre sig over dem man fuldfører der går galt (Pompian, 2006). 

Investoren styres af en frygt for enten at gå glip af en gevinst, eller at komme ind på et dårligt 

tidspunkt. Ligeledes får denne tankegang ofte investorer til at holde fast i en tabende investering 

for længe, i stedet for at indrømme fejl og realisere tab. Investorer påvirkes ved at: 
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1. de bliver for forsigtige i deres beslutninger, baseret på tidligere dårlige investeringer, og 

mister derved troen på sin egen dømmekraft til at træffe beslutninger om højrisiko 

investeringer. 

2. de bliver for overmodige af frygt for at gå glip af en god investering, og tager derfor unødigt 

høj risiko. 

3. at de holder fast i tabende positioner for længe. 

4. at de holder fast i vindende positioner for længe, for ikke at gå glip af mere profit. 

 

GameStop investorer kan særligt relateres til punkt 2, 3 og 4. Da den initiale stigning indtraf var der 

hurtigt mange investorer der tilsluttede sig, blot fordi de observerede store udsving. Frygten for at 

gå glip af en hurtig gevinst tog over, og styrede investeringsbeslutningen. Uagtet hvilket tidspunkt 

en GameStop investor kom ind på, er enten punkt 3 eller 4 ekstraordinært relevant, da der som 

bekendt var tale om en højst volatil periode. At kunne acceptere et tab eller en begrænset profit, 

og kappe trådene over, uden at gå og tænke på det efterfølgende, er i sådan en situation utroligt 

vigtigt. 

 

Hindsight bias beskriver den impuls i hjernen der skriger ”jeg vidste det!”, efter en hændelse er sket 

(Ariely, 2008). Denne bias stammer fra at faktiske hændelser er meget nemmere for investorers 

hjerne at forholde sig til, end alle de mulige hændelser der ikke er sket. Tankegangen har også 

indflydelse på foretagede investeringer, hvor et positivt udfald er med til at opbygge en falsk 

selvtillid til egne evner til at vurdere fremtidige investeringer. Investorer påvirkes på flere måder, 

heriblandt ved at: 

 

1. den påtagne risiko over tid stiger kraftigt, eftersom bagkloge investorer blokerer fejltagelser 

ud, og begynder at tro at de har en overlegen evne til at forudse fremtidens hændelser 

2. de ikke lærer af deres fejl, eftersom de har en tendens til at ’omskrive historien’ når de 

foretager dårlige investeringer baseret på forkerte forecasts. 

3. bebrejde fund managers med dårlig performance. Selv de bedste strategier kan ikke vinde 

hver eneste investeringsperiode 
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4. og omvendt, investorer kan hurtigt blive for tilfredse med fund managers der præsterer godt 

i en tilfældig periode, som lige så vel kunne stamme fra en heldig investering. 

 

Succesfulde GameStop investorer har s passe på ikke at blive for kålhøgne, og tro at de kan forudse 

lignende scenarier i fremtiden. Sandsynligheden dertil er lav og risikoen er høj. Omvendt kan 

investorer der har holdt sig fra at investere i GameStop ligeledes tænkes at investere i lignende 

situationer i fremtiden, efter at være gået glip af gevinsten her, og derved tage en unødig risiko.  

 

Overconfidence bias henviser til investors somme tider urokkelige tro på egen intuition, analyser, 

og kognitive evner (Pompian, 2006). Overconfidence kan deles ind i to kategorier; prediction og 

certainty, hvor investoren overvurderer egen evne til at levere præcise estimater, og bagefter er 

skråsikker på selvsamme præcision. For investorer kan det have følgende konsekvenser: 

 

1. de overvurderer deres evne til at evaluere potentielle investeringer, og bliver blinde overfor 

negativ information, der normalt advarer mod at investere. Samtidig bekræfter positiv 

information deres beslutning og forstærker beslutningen. 

2. de foretager investeringer på baggrund af en forestilling om at de besidder en særlig viden, 

som ingen andre har. 

3. de undervurderer deres downside risk, enten fordi de ikke forstår eller ikke besidder 

historisk data. 

4. de holder udiversificerede porteføljer og tager derved unødvendige risici, uden at vide det, 

fordi de er så sikre på deres investering. 

 

For GameStop investorer kan fremhæves punkt 1 – 3. Investorerne havde så stor tiltro til 

bevægelsen bag squeezet, at de kraftigt undervurderer risikoen. Antagelsesvis ender short squeezet 

på et tidspunkt, hvorefter aktien falder til et ’normalt’ niveau, og investorer der endnu ikke har 

lukket positionen står tilbage med meget store tab. Investorer risikerer ligeledes at forblive 

investeret i GameStop længere end hensigtsmæssigt, fordi de bilder dem selv ind at investering er 

bedre end den reelt er. 
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Når investorer tror de kan kontrollere udfald, de ingen mulighed har for at influere, er der tale om 

Illusion of control bias. Fx har mennesker en tendens til at kaste med en terning på en speciel måde, 

hvis de går efter et bestemt udfald, selvom sandsynlighed ikke ændres uagtet hvad de gør (Ariely, 

2008). Opførslen får investorer til at: 

 

1. handle mere end der er hensigtsmæssigt. Specielt online-investorer tror de besidder mere 

kontrol over udfaldet af deres investeringer end ret er. 

2. diversificere deres portefølje mindre end hvad der er optimalt, ved at holde større positioner 

i virksomheder de føler de har en form for kontrol over 

3. øge brugen af limit ordrer der bidrager med en falsk fornemmelse af kontrol, hvis natur ofte 

forårsager et unødigt køb af en aktie der tilfældigvis er faldet i værdi, eller et for tidligt salg 

af en aktie der stiger mere. 

4. Alt for stor selvtillid, der ødelægger evnen til at vurdere korrekt. 

 

GameStop investorer med en følelse af kontrol over investeringen kan med rette antages at snyde 

sig selv. Succesfulde investorer risikerer at blive blinde overfor risikoen de fortsat tager, og ender 

med at holde fast for længe – eller sælge for tidligt gennem stop loss funktioner. 

 

Hvis hjernen tror noget er sandt, vil den konstant observere hændelser der bekræfter troen. 

Confirmation bias er den selektive proces der foregår i underbevidstheden, hvor den information 

investoren stoler på, udvælges på baggrund af hvor godt den passer ind i dennes opfattelse af 

virkeligheden (Ariely, 2008) (Pompian, 2006). En optimistisk Tesla investor vil eksempelvis 

automatisk observere en langt større andel af de Teslaer vedkommende møder i trafikken. 

Investorer risikerer altså: 

 

1. udelukkende at søge information som bekræfter deres tro og ingen information der 

modsiger den, og risikerer derved at overse faresignaler. 

2. at investere på baggrund af prædefinerede niveauer, og forvente at aktien fortsætter sin 

stigning. 
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3. medarbejdere i aktieselskaber risikerer at investere for meget i den virksomhed de arbejder 

i 

4. at blive ved at holde underdiversificerede porteføljer med særligt tilhørsforhold til bestemte 

aktier, som de automatisk affærdiger negativ information ved. 

 

Særligt for GameStop investorer gælder at confirmation bias kan have hjulpet til at skabe et mere 

positivt billede. Nyheder om lukkede short positioner fra hedge funds burde eksempelvis afskrække 

nye investorer fra at tilslutte sig, eftersom det er en indikation på at squeezet er ved at have nået 

det maksimale output. Dette vil vi dog se senere ikke er gældende for alle investorer.  

 

Investorer, institutionelle som individuelle, har tendens til at tiltrække hinanden og investere i de 

samme virksomheder. Fænomenet kaldes Herding, og kan observeres både i koordineret eller 

ukoordineret format, og drives af et need for belonging (Pompian, 2006). I det ukoordinerede 

format samles investorer om de samme aktier fordi de holder øje med hvad større 

investeringsforeninger eksempelvis investerer i. I det koordinerede format, som er det dette projekt 

beskæftiger sig med, defineres herding ved at en gruppe investorer med de samme intentioner 

samles, og følger investeringsadfærden af en af gruppen, eller af omstændighederne, udnævnt 

leder (Hsieh, Chan, & Wang, 2020). I virkeligheden skabes herding oftest af en blanding af flere af 

de beskrevne biases. Hindsight bias får investorer til at samles om aktier efter en bestemt hændelse, 

confirmation bias forhindrer investorer i at identificere faresignaler ved investeringen, og regret 

aversion bias får investorer med i flokken ud fra en ’fear of missing out’ tankegang.  

 

Herding skabes primært ud fra den tilgængelige information, som guider investorerne mod et fælles 

mål. I takt med at investorer i løbet af de seneste årtier har fået nemmere ved at finde, udvælge og 

dele information, har herding haft lettere ved at udfolde sig. Faktisk beviser Hsieh, Chan og Wang 

(2020) en positiv korrelation mellem antallet af google søgninger på en specifik virksomhed, og 

aktiekursen umiddelbart efter. Investorer flokkes som aldrig før, og den omfattende tilgængelige 

information giver dem de bedste muligheder. Samtidig har de sociale medier affødt en markant 

større interesse for såkaldte ’stock influencers’, selvom det ikke er et nyt fænomen. Længe har 

investorer eksempelvis flokket om investeringsråd fra folk som Warren Buffet og lignende, og fulgt 
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vedkommendes investeringer ud fra en tro på at denne er mere kompetent, og at egen profit kan 

maksimeres ved at kopiere disses positioner. Foruden at det er blevet et argument for en god 

investering at en kendt investor eller personlighed er med ombord, så har disse personligheder 

mulighed for at rykke markedet signifikant ved hjælp af meget begrænset handling (Boujol, 2021). 

Da Elon Musk ændrede sin twitter konto til at inkludere ’#bitcoin’, steg prisen på bitcoin øjeblikkeligt 

ca. 20%. Musk har efterfølgende af flere omgange fået prisen på bitcoin til at stige og falde drastisk, 

i takt med modstridende udmeldinger om hvorvidt Tesla ville acceptere bitcoin som betalingsmiddel. 

Sociale medier har udover at have skabt en platform for at komme i kontakt med sine følgere, 

samtidig skabt en kultur hvor vi stoler meget på det vi ser – en form for confirmation bias. Hvis en 

influencer vi følger tæt mener noget, påtager vi os ofte den mening (Boujol, 2021). 

 

Udover at have promoveret stock influencers bliver de sociale medier flittigt brugt af private 

investorer til at indgå i investeringsfora hvor alt kan diskuteres. Medlemmer kan stille spørgsmål om 

investering generelt, specifikke investeringer, spørge om gode råd, m.m. Disse communities er 

blevet enormt populære verden over, og selv i Danmark findes Facebook gruppper med over 

100.000 medlemmer. En hurtig skanning af Danmarks største investeringsgruppe ’Aktieporteføljen’ 

afslører en bred vifte af input. Nogle spørger ind til fordele og ulemper ved aktiesparekonto, andre 

deler nyheder om specifikke aktier, mens nogle spørger efter input til optimering af deres portefølje. 

Det bemærkes dog at mange stiller spørgsmål om basale investeringstekniske spørgsmål - fx hvad 

diversifikation betyder for porteføljen. Dette rejser flere hypoteser; 1) dele af gruppen virker 

uinformerede om aktiemarkedernes dynamikker og deraf risici, 2) dele af gruppen ved godt at de 

ikke har stor viden om aktiemarkedet, og har derved en tendens til at stole blindt på de råd de får, 

3) en mindre del af gruppen motiveres af at anbefale investeringer – men de færreste anbefalinger 

er funderet i dybdegående analyser. GameStop casen har fundament i en forsamling investorer fra 

netop et investeringsforum, og har understreget styrken ved at handle som en samlet enhed.  

 

Seneste nyhed indenfor herding er copy-trading, som udbydes på handelsplatforme som eToro, 

RobinHood og lignende. Her kan individuelle investorer koble sig på en specifik investors handler og 

kopiere vedkommendes portefølje – altså en form for investeringsforening. Handelsplatformene 

tager et fee for at håndtere transaktionerne, og samtidig modtager investoren der kopieres en lille 
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andel. Fordelene virker åbenlyse; den almindelige investor får adgang til professionel hjælp, og 

sparer samtidig tid og energi i at skulle sætte sig ind i hvad der handles. Ulempen er dog lige så 

åbenlys: høj risiko, ingen mulighed for kontrol med egne investeringer, og ingen sikkerhed 

(Apesteguia, Oechssler, & Weidenholzer, 2018). Alt andet lige er copy-trading endnu et bevis på at 

herding både er blevet nemmere og som naturlig konsekvens mere udbredt.  

 

4.4 GameStop  

Mange hændelser bidrog til GameStop aktiens længerevarende himmelflugt, der tog sine spæde 

skridt den 11. januar. I det følgende vil de vigtigste hændelser og resultater fremhæves, for at sikre 

relevant indsigt i casen. Selvom kursen først toppede d. 27, observerede markedet allerede tidligt 

høje stigninger. Figur 5 viser den daglige aktieinformation for GameStop, hvor en kraftig stigning i 

både pris og volumen observeres på enkelte handelsdage. Især 26. og 27. januar bør fremhæves, 

eftersom Elon Musk d. 26. januar forfattede et tweet der opfordrede til yderligere GameStop 

investeringer. Tweetet bestod af kun 9 bogstaver: ordet ’Gamestonk’, en reference til et såkaldt 

meme, der er meget populært i WallStreetBets forummet på Reddit, og deraf en klar promovering 

af det aktuelle short squeeze. Et meme er en form for standardiseret joke, der typisk består af et 

billede og passende tekst, og som deles hyppigt på internettet. Selvom det ikke kan konkluderes at 

prisen på aktien er direkte korreleret med Musks tweet, så er det iøjnefaldende at aktien i disse 

dage nåede sin top. Tweetet kan med rette opfattes som en indikation på Elon Musks magt – særligt 

med tanke på, at det ikke er den eneste gang han har forårsaget store udsving på 

handelsmarkederne (Boujol, 2021). 

 

Som nævnt tidligere har GameStop i alt ca. 56 millioner aktier i frit omløb (Yahoo, 2021). Observeres 

volumen over de fire handelsuger ses det at samtlige aktier har skiftet hænder på omkring halvdelen 

af handelsdagene – og flere gange endda i snit handlet over 3 gange hver. Højst usædvanligt 

sammenlignet med andre aktier, der, afhængigt af størrelse, typisk vil være mellem 15 og 30 dage 

om at omsætte sig selv. Det totale tab for short sellers over de fire uger er svært at estimere, 

eftersom hedge funds forsøger at holde det hemmeligt. Baseret på markedsdata estimeres det 

samlede tab at være ca. 19 milliarder USD. Alene i den fremhævede periode fra 11. januar til 5. 

februar viser data fra Securities Exchange Commission at over 13 millioner aktier er deemed failed-
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to-deliver – over 4 millioner af dem skete på de to dage hvor aktiekursen peakede, og de medførte 

tab heraf estimeres til over 700 millioner USD.  

 

Figur 5: GameStop aktiepris i perioden 11. januar til 5. februar. Kilde: Yahoo Finance 

 

I perioder med høj volatilitet, i forventning om offentliggørelse af high-impact nyheder, eller 

lignende hændelser, har børserne mulighed for midlertidigt at suspendere handlen af en aktie for 

at beskytte investorerne. I løbet af de fire uger skete det flere gange, dog kun i kortere perioder, i 

håb om at de store udfald ville køle af. Dette er normal praksis for børser og med til at beskytte 

eventuelle bandwagon investorer fra at tabe betydelige summer, men ikke normal praksis for 

handelsplatforme. Ikke desto mindre besluttede RobinHood, og andre lignende platforme, d. 28. 

januar at suspendere muligheden for afgivning af købsordrer i GameStop – men ikke muligheden 

for at sælge. Som nævnt tidligere er RobinHoods mission, i hvert fald udadtil, at gøre investering 

tilgængeligt for alle, og derved opbygge en stor kundebase blandt private investorer. Manøvren 

havde selvsagt gigantisk betydning for efterspørgslen – hvilket naturligvis betød massive fald i pris. 

Ved at begrænse den drivende kraft bag stigningen og skabe panik blandt investorerne, gav man 

short sellers en gylden mulighed for at komme ud af deres positioner. Aktien sluttede dagen i minus 

44%, svarende til en værdiforringelse på over 11 milliarder USD.  

 

# Artikler Dato Pris Net % Volumen Absolut vol

11-jan 19.94 2.25 12.72% 14,927,612          297,656,583       

12-jan 19.95 0.01 0.05% 7,060,665            140,824,963       

13-jan 31.40 11.45 57.39% 144,501,736        3,710,082,072   

14-jan 39.91 8.51 27.10% 93,717,410          3,341,494,254   

15-jan 35.50 -4.41 -11.05% 46,866,358          1,767,096,028   

19-jan 39.36 3.86 10.87% 74,721,924          2,796,841,615   

20-jan 39.12 -0.24 -0.61% 33,471,789          1,313,433,000   

21-jan 43.03 3.91 9.99% 57,079,754          2,344,550,896   

22-jan 65.01 21.98 51.08% 197,157,946        10,650,472,243 

25-jan 76.79 11.78 18.12% 177,874,000        12,611,266,600 

26-jan 147.98 71.19 92.71% 178,587,974        20,070,609,458 

27-jan 347.51 199.53 134.84% 93,396,666          23,138,557,018 

28-jan 193.60 -153.91 -44.29% 58,815,805          15,912,910,122 

29-jan 325.00 131.40 67.87% 50,566,055          13,111,778,062 

01-feb 225.00 -100.00 -30.77% 37,382,152          10,280,091,800 

02-feb 90.00 -135.00 -60.00% 78,183,071          12,313,833,683 

03-feb 92.41 2.41 2.68% 42,698,511          3,894,317,696   

04-feb 53.50 -38.91 -42.11% 62,427,275          4,554,381,848   

05-feb 63.77 10.27 19.20% 81,345,013          4,769,664,837   
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Handlingen skabte selvsagt vrede blandt investorerne, som handlingslammet kunnet se til mens 

deres positioner faldt i værdi. RobinHood promoverer sig som en demokratisering af 

finansverdenen, og selve navnet indikerer en sympati for de ’fattige’, altså relativt til de store 

institutionelle investorer. Derfor undrede manøvren mange, selvom årsagen var klar. Fordi der er 

en to dages forsinkelse mellem en handels indgåelse og valørdato, er RobinHood som broker 

påkrævet at cleare handlerne hos en Central Clearing Partner (CCP), og stille sikkerhed (margin) 

herfor. På grund af den massive mængde long og short handler, modtog RobinHood tidligt om 

morgenen et margin call på ca. 3 milliarder USD. For at sætte det i perspektiv steg det samlede 

aktiemarkeds margin fra 26 til 33,5 milliarder USD på tværs af brokers, hvilket understreger hvor 

stort et krav RobinHood stod overfor, fra den ene dag til den anden (Mackenzie, 2021).  

 

Argumentet om det høje margin call er validt og et nødvendigt onde, med tanke på konsekvensen 

hvis RobinHood skulle gå konkurs. Hos GameStop investorer blev det i stedet opfattet som en 

hjælpende hånd til deres modstander – hedge funds. Over 80% af Robinhoods omsætning stammer 

som bekendt fra institutionelle investorer, som køber adgang til brugernes investeringsflow. De har 

altså en klar interessekonflikt, og kan derfor ikke udelukkes at være blevet presset til at begrænse 

handlen – dette er dog ikke bekræftet. RobinHood har efterfølgende måtte forsvare deres ageren 

under høringer foran den amerikanske kongres, som endnu ikke har afsløret kriminelle handlinger. 

Uagtet validiteten af RobinHoods handlinger er det ekstreme margin call et billede på, at de 

finansielle markeders normer kan udfordres, og have store, uforudsete konsekvenser. 

Afslutningsvist er det værd at nævne at GameStop ikke var den eneste aktie påvirket, om end den 

klart var det mest ekstreme tilfælde. Aktier i AMC, BlackBerry og Nokia var blandt de aktier med 

ekstraordinær aktivitet, en liste, der omfattede omkring 50 forskellige virksomheder. Dertil kan 

tillægges flere kryptovalutaer, hvorfor der kan antages at være tale om en reel bevægelse, fremfor 

en one-off hændelse. 

 

4.5 Opsamling 

Selvsagt har mange faktorer spillet ind i forhold til at motivere det koordinerede angreb på short 

sellers i GameStop. Foruden muligheden for en stor gevinst, virker den stigende ulighed, 

investorernes tilhørsforhold til GameStop, og en generel vrede rettet mod Wall Street som værende 
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de vigtigste motiver. Private investorer har i årevis oplevet en klar forfordeling til gavn for 

institutionelle investorer, og var derfor nemmere at overtale til en koordineret indsats. Samtidig har 

store dele af Reddit et positivt forhold til computerspil og lignende, og derved også et positivt 

forhold til GameStop. Derudover husker almindelige mennesker stadig hvad der skete ved 

finanskrisen i 2008, hvor særligt bankers uansvarlighed havde skelsættende konsekvenser for den 

almindelige borger – specielt i et samfund som det amerikanske med begrænset sikkerhedsnet 

(Phillips, 2021). 

 

Motivation kan dog ikke stå alene. Særligt demokratiseringen af aktiemarkedet, den let tilgængelige 

information, og de sociale mediers muliggørelse af koordinering og kommunikation har bidraget til 

den stigende magt blandt almindelige investorer. I takt med at antallet af private investorer stiger, 

stiger også indflydelsen - at gennemsnitligt 20% af alle handler foretages af en individuel investor 

bevidner dette. Investorers pool of information er tillige mere omfattende og lettere tilgængelig 

end nogensinde, og noget så simpelt som antallet af google søgninger har beviseligt en korrelation 

med positive afkast (Hsieh, Chan, & Wang, 2020). Slutteligt har den massive tilslutning i 

investeringsfora på sociale medier muliggjort deling af anbefalinger, søgen efter råd, og i tilfælde 

som GameStop koordinering af investeringsindsats. 

 

I en tid hvor magtforholdet mellem private og professionelle investorer skifter, udfordres 

værdiansættelsesmodeller og flere indikationer på et betændt marked ser dagens lys. En omvendt 

DFCF tilgang til top 10 største virksomheder på det amerikanske aktiemarked afslører, at kun meget 

høje vækstværdier til evig tid kan retfærdiggøre de nuværende markedsværdier. Når 

virksomhederne tilmed ikke udbetaler udbytte har værdien ikke relation til den finansielle 

performance, og deler i stedet karakteristika med et pyramidespil, eftersom den eneste profit der 

kan tjenes, er baseret på en ny investors accept af værdien. Markedets efficiens udfordres af 

tiltagende evidens for at investorer ikke er rationelle væsener, men i stedet mennesker der ofte 

styres af følelser – også i en investeringssituation. Flere psykologiske biases influerer menneskets 

investeringer, og særligt trangen til at handle i flok med ligesindede, herding, har i GameStop casen 

vist sin indflydelse. 
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Investorenes vilkår for herding er blevet markant forbedret som følge heraf og GameStop casen kan 

opfattes som en konsekvens heraf. Uvist er hvorvidt casen står alene, eller om fremtiden kræver 

øget opmærksomhed omkring privatinvestorerne som enhed i stedet for hver for sig. Ligeledes uvist 

er betydningen for både den enkelte investor og institutionelle investorer som skal navigere i en ny 

virkelighed, hvor aktiepriser i højere grad bestemmes af følelser. 
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5. Analyse 

Følgende kapitel vil analysere GameStop casen fra tre forskellige vinkler. Først belyses 

privatinvestorers engagement i online investeringsfora for at klarlægge hvorvidt forsamlingen af 

Reddit brugere var en ekstraordinær situation, eller om det er et udtryk for en ændring i 

markedsdynamikken. Dernæst analyseres de daglige udsving og hændelser i perioden fra 11. januar 

til 5. februar i et forsøg på at afdække årsager til den ekstreme udvikling, og aflæse tegn på de 

identificerede psykologiske biases. Slutteligt analyseres betydningen af investorernes evne til at 

handle i flok, påvirke hinanden til specifikke investeringer, og hvilken betydning demokratiseringen 

af aktiemarkedet har på de accepterede spilleregler. Der opstilles hypoteser af varierende realistisk 

karakter for at illustrere mulige scenarier, der kan udspringe fra GameStop casen.  

 

5.1 Spørgeskema 

I følgende afsnit defineres først begreber og tendenser observeret i både spørgeskema og i 

Facebook gruppen Aktieporteføljen. Besvarelser præsenteres først råt, hvorefter en analyse 

tilknyttes i afsnit 5.1.6. 

 

5.1.1 Definitioner 

Begrebet investeringsfora bruges hyppigt i afsnittet der følger – derfor defineres både begrebet 

ligesom der gives indblik i hvad der foregår i disse fora. Et investeringsforum defineres som et sted 

hvor en forhandling, meningsudveksling, diskussion el.lign. af investeringsmæssig relevans kan 

komme til udfoldelse. Yderligere lægges fokus langt størstedelen af tiden på online investeringsfora, 

med samme definition, blot hvor handlingen foregår på internettet. Online investeringsfora 

kommer i flere formater; Facebook-grupper, dedikerede hjemmesider som Shareville, Discord 

grupper (opkalds- og chat applikation med mulighed for gruppedannelse), selv Instagram og 

YouTube kommentarspor kan fungere som forum. I det følgende beskæftiges primært med 

Facebook investeringsfora, hvor typen af indslag, efter en systematisk gennemgang af opslag i 

august, kan kategoriseres i nedenstående kategorier: 

 

1. Velovervejet og grundig analyse af given aktie, industri, hændelse m.m. Typisk længere 

indlæg med argumenter, statistikker, nyheder og lignende. 
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2. Mellemlange opslag om given aktie, industri, hændelse m.m. Opfordring til debat. 

3. Korte opslag omhandlende specifikke investeringer, typisk om andre har investeret i det 

samme, om de kan anbefales m.m. Bidrager ikke med noget nyt, men søger i stedet en 

bekræftelse. 

4. Provokerende, grænsende til de ligegyldige, indspark, uden nogen form for analyse bag. 

Typisk meget korte indlæg, der generer aggressiv debat. 

5. Spørgsmål til investering generelt, fx hvad en Aktiesparekonto er. Ofte illustreres en 

manglende grundlæggende viden om aktiemarkedet. 

Der vil naturligvis forekomme grænsetilfælde der kan passes ind i flere kategorier. Ved hjælp af 

Facebook gruppens søgefunktion er antallet af opslag og dertilhørende kommentarer med relevans 

til GameStop optalt. Første opslag observeres 27. januar, hvilket stemmer overens med tidspunktet 

hvor danske medier begyndte at omtale sagen. Frem til 5. februar blev oprettet 25 opslag om emnet, 

som genererede 1100 kommentarer. Til sammenligning oprettes i gennemsnit ca. 10 opslag dagligt, 

så i den nævnte periode stod GameStop for omkring 20-25% af opslagene i gruppen – enkelte med 

dybdegående vidensdeling.     

  

5.1.2 Formål og Repræsentation 

Tidligere er beskrevet hvordan forudsætningerne for herding er forbedret. I det følgende forsøges 

en gruppe privatinvestorer analyseret gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor forholdet til 

tilfældige investorer i en Facebook gruppe bruges til at beskrive herding adfærd. Formålet med 

spørgeskemaet er at søge relevante sammenhænge mellem demografiske træk, investeringsprofil, 

og aktivitetsniveau i investeringsfora. Der fokuseres på online investeringsfora som fx 

Aktieporteføljens Facebookgruppe, af den simple årsag at online fora har et langt større rækkevidde 

en fysiske, og besidder en agilitet der ikke kan matches. Analysen vil være delt op i to dele; først 

præsenteres dataen relativt rå for et danne et grundlag for den egentlige fortolkende analyse som 

følger. Startsektionen danner et overblik over respondenternes demografi og investeringsprofil, 

mens de afsluttende to sektioner afslører respondenternes aktivitetsniveau i online investeringsfora 

og relation til GameStop casen. 

 

Svar er indhentet ved opslag fra Facebook gruppen ’Aktieporteføljen’, hvilket medfører nogle 

naturlige biases. Først og fremmest ønskes indikationer på den samlede investorgruppes tendens 
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til at investere i flok, og medlemmer af nævnte facebookgrupper må antages at være mere 

tilbøjelige til at følges ad, når nu de har opsøgt et fællesskab online. Derudover noteres det at 

gruppen har over 100.000 medlemmer, mens kun 145 har taget sig tid til at besvare spørgsmålene, 

hvilket indikerer, at kun de mest aktive medlemmer har svaret. Disse antages ligeledes at være mere 

tilbøjelige til at give og tage imod anbefalinger end andre, mere passive medlemmer. Derudover ses 

af alders- og kønsfordelingen i figur 6 at der er en overrepræsentation af mænd og de yngre 

investorer i aldersgruppen 15 – 29. Aldersfordelingen stemmer overens med antagelsen om at de 

mest aktive har besvaret skemaet, da vi ved fra andre sammenhænge at den yngre generation er 

betydeligt mere positivt stemt overfor sociale medier. 

 

Figur 6: Køn- og aldersfordeling  

    

 
 

5.1.3 Investeringsprofil 

Respondenternes investeringsprofiler virker til at bære præg af aldersfordelingen. Figur 7 illustrerer 

sammensætningen. Det ses at over halvdelen af de adspurgte har meget begrænset erfaring med 

investering. 54% har mindre end 2 års erfaring, mens kun 9% har over 10 år. Samtidig er majoriteten 

af porteføljerne af relativt beskeden størrelse da 63% har værdi under 250.000 kr. Cirka en tredjedel 

af respondenterne beskriver sig selv som aktive investorer, mens, ikke overraskende, 72% beskriver 

deres investeringer som langsigtede, i dette tilfælde en horisont på 3 år eller længere.   

 
Respondenterne bliver også bedt om at forholde sig til egen investeringsviden og risikoprofil på en 

skala fra 1 – 5. Lidt overraskende er forholdet til egen viden perfekt normalfordelt; 41% lægger sig i 

midten, 27% på hver side omkring, og 2,5 % på hver af de to ekstremer. Der er altså meget få 

medlemmer der mener at de besidder en meget høj eller meget lav viden, og en stor gruppe der ser 

sig selv som gennemsnitlige 
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Figur 7: Erfaring, værdi af portefølje, aktiv vs passiv og investeringshorisont 

 

 
 
 
 

 

Billedet ændrer sig ved risikovurderingen. Samme skala, og svarene danner en chi^2 fordeling, hvor 

ingen respondenter vurderer sit risikoniveau til meget lavt. 13% er meget risikovillige, mens hele 

48% vurderer sig selv til 4 på skalaen. Henholdsvis 32% og 7% er neutrale og risikoaverse.  

Værd at bemærke er sammenhængen mellem aktive og passive investorer og det angivne 

risikoniveau. De aktiver investorer angiver et gennemsnitligt risikoniveau på 4, og cirka halvdelen 

en investeringshorisont under 3 år, mens de passive investorer angiver et risikoniveau på 3,5 og 

indeholder ingen kortsigtede investeringer. Sammenhængen passer med intuition og teori, 

eftersom de mindst risikable investeringer typisk er passive og langsigtede. 

 

5.1.4 Investeringsfora – Aktivitet og Indflydelse 

Tredje spørgsmålssektion har til formål at afdække respondenternes forhold til investeringsfora på 

sociale medier. I forhold til medlemskab af forskellige fora, svarer under 10% at de kun er medlem 

af den gruppe hvori de har tilgået spørgeskemaet. Over 90% er derimod medlem af enten enkelte 

eller flere andre investeringsfora. Adspurgt om de er aktive i grupperne, og i så fald på hvilken måde, 

svarer 30% at de deltager aktivt, primært ved at stille eller besvare generelle spørgsmål. Fordelingen 
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af aktivitet kan ses i figur 8, og viser en klar tendens af, at medlemmerne er mere tilbøjelige til at 

besvare spørgsmål end at stille spørgsmål, og mindst tilbøjelige til at anbefale specifikke 

investeringer. Der ses dog en klar afvejning af risikoniveauet i forbindelse med 

investeringsanbefalinger, eftersom klart flest er villig til at anbefale specifikke ETF’er og fonde, mens 

de færreste vil anbefale investering i højrisiko aktiver som eksempelvis kryptovalutaer.  

Figur 8: Medlemsskab af investeringsfora samt aktivitetsniveau 

 

Herding kan som nævnt opstå både naturligt eller ved øget opmærksomhed drevet af en eller flere 

ledere. Der foreligger som følge heraf et ønske om at klarlægge hvor mange der hhv. anbefaler 

specifikke investering eller handler på baggrund af information tilvejebragt af andre medlemmer. 

Ikke overraskende observeres her en klar præference for at handle på baggrund af andres 

information, end at anbefale andre at investere i det samme som en selv. Meget interessant er dog 

størrelsen på den gruppe der gerne investerer, eftersom over halvdelen af de adspurgte angiver at 

have gjort det før. Samtidig angiver omkring 18% at de aktivt har anbefalet investering i specifikke 

aktiver som de selv har ejet. Fordelingen ses af figur 9, som også afslører, at de fleste der enten 

anbefaler eller handler kun har gjort det enkelte gange. Respondenterne som har handlet er 

derefter adspurgt om de ville gøre det igen. Her svarer næsten 90% at de godt kunne se sig selv 

handle på baggrund af andre medlemmers anbefalinger. Samtidigt er anbefalerne spurgt ind til 

deres vigtigste motivation, og her svarer de fleste, at de er drevet af et ønsket af at hjælpe andre. 

Enkelte angiver at de enten føler sig mere kompetent end gennemsnittet, eller anbefaler for at 

styrke deres egen position, men den vigtigste motivation lader til at være ønsket om at hjælpe.      
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Figur 9: Investering på baggrund af råd eller anbefaling af investering til andre 

 
5.1.5 Investering i GameStop  

Sidste sektion omhandler medlemmernes investering i GameStop eller AMC. Ønsket er her at 

afdække hvordan investorerne påvirkes af opmærksomhed. Det antages at ingen af de adspurgte 

har været med i short squeezet fra start, og altså først er kommet til som alle verdens medier 

begyndte at skrive om det. En overraskende høj andel på 27% tilkendegiver at de har investeret i 

enten GameStop eller AMC. Disse respondenters risikovillighed vurderes af dem selv til et 

gennemsnit på, hvilket må siges at være forventeligt. Næsten 60% af GameStop investorerne mener 

selv at de har et enten godt eller perfekt kendskab til hele casen, 34% har nogenlunde kendskab, 

mens de resterende indikerer et direkte dårligt kendskab.  

 

Memestock investorerne angiver forskellig motivation bag investeringen – med mulighed for at 

indikere mere end et svar. Næsten 60% indrømmer at have søgt en hurtig gevinst, og altså ikke 

baseret investeringen på nogen dybere tro. Det har de 34% der tror på ’bevægelsen’ bag derimod, 

og flere angiver i kommentarerne at ”kapitalfondene trænger til at bløde lidt”. 34% angiver at have 

fået vækket en nysgerrighed af den omfattende opmærksomhed, og at de var bange for at gå glip 

af gevinsten. Det kan om disse investorer fremhæves at 65% angiver at have profiteret på deres 

handler, mens 22% har tabt. De resterende ønsker ikke at oplyse. Slutteligt adspørges 

respondenternes om deres sædvanlige grundighedsniveau i forbindelse med analyser og anden due 

diligence inden en eventuel investeringsbeslutning. Se figur 10 for fordelingen, som illustrerer at 

investorer sædvanligvis opretholder et nogenlunde grundighedsniveau, men heller ikke afstår for at 

investere på baggrund af begrænset analyse.   
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Figur 10: Egen forståelse af grundighed før henholdsvis normal investering og mest impulsive 

 
 

5.1.6 Analyse af svar 

Som nævnt er der en række forbehold at tage i forhold til at konkludere noget på baggrund af denne 

undersøgelse. Repræsentativt har respondenterne en række mangler, samtidig med at omhandle 

danske investorer, mens casen primært udspringer fra det Amerikanske marked. Hovedpointerne 

fra besvarelserne skal altså tages med et gran salt, og behandles som indikationer nærmere end 

sandheder. 

 

Den skæve aldersfordeling på respondenterne er både et resultat af målgruppen, men også en klar 

indikation på en af drivkræfterne bag stigningen i individuelle investorer der tidligere er beskrevet. 

At så store dele af den yngre generation allerede fra en tidlig alder introduceres for aktiemarkederne, 

vil uden tvivl betyde endnu større vækst blandt fremtidige generationer. En anden drivkraft i forhold 

til danske investorer, som ikke belyses i spørgeskemaet, men som er vigtig at nævne, er det negative 

renteniveau. Personer med formuer over grænseniveauet har søgt alternativer for at undgå at 

betale negative renter, og derfor kigget mod aktiemarkedet. I USA er indlånsrenten dog ikke negativ, 

om end niveauet på 0,06% om året næppe er attraktivt for mange. Der kan dog ikke udelukkes at 

være noget psykologisk ved 0-grænsen: man kan acceptere ingen rente, men har meget svært ved 

at acceptere en negativ rente på bare -0,1%. Skulle den amerikanske indlånsrente blive negativ, kan 

det derfor ikke udelukkes at det ville skabe en signifikant mængde nye deltagere på aktiemarkedet. 

 

Nytilkomne kan ikke forventes at have samme indsigt i dynamikker, teorier, risici, m.m. 

Uddannelses- og erfaringsniveauet blandt respondenterne afslører et begrænset vidensgrundlag, 

og selvom størstedelen indikerer at de er mere risikovillige end gennemsnittet, er denne vurdering 

foretaget på samme vidensgrundlag, hvilket bør så tvivl om hvorvidt de er i stand til korrekt at 

vurdere den påtagne risiko. Særligt den yngre generation synes at være mere risikovillige. Mens 
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begrænset viden og højere risiko sjældent er et stort problem i bull markets, kan det have enorm 

betydning i bear markets. Høj-risiko aktiver falder som bekendt mere i værdi end lav-risiko aktiver, 

og investorer med begrænset viden har naturligt en større tendens til at gå i panik, og sælge ud på 

et ugunstigt tidspunkt, såfremt markederne falder kraftigt. Stigningen i private investorer skaber 

derved mere turbulens på markedet, og selvom det antages at gå begge veje, vil konsekvenserne 

være størst i bear markets som følge af en psykologisk tabs-aversion og overreaktion. 

 

Uddannelses- og vidensniveau antages at være tæt forbundet med graden af omfattende analyse 

og værdiansættelse ved enkelte investeringer. At nytilkomne investorer generelt besidder et relativt 

lavere vidensgrundlag betyder derfor, at disse investorer næppe foretager dybdegående analyser 

af en virksomheds fremtidige indtjening og performance, inden beslutning om køb af aktie og pris 

træffes. Hvad der i stedet specifikt lægges til grund for beslutningen kan ikke aflæses direkte ud af 

besvarelserne, men noget tyder på, at priserne i højere grad besluttes af psykologiske forhold. 

 

En vigtig faktor at sammenholde brugernes besvarelse med, er betydningen og omfanget af disse 

online investeringsfora. Facebook gruppen ’Aktieporteføljen’ har ca. 100.000 medlemmer. Ifølge 

Finans Danmark ejer omkring hver fjerde voksne dansker aktier ved siden af sin pensionsopsparing, 

altså i sin personlige formue, hvilket svarer til ca. 1.100.000 mennesker. ’Aktieporteføljen’ alene er 

altså tæt på at råde over 10% af landets samlede investorer – ud fra en antagelse om, at alle 

medlemmer er aktieejere. Desuden er det værd at nævne, at ægtefæller der ejer aktier sammen, 

tæller dobbelt i statistikken, og at det ikke er usandsynligt at kun den ene part er medlem af 

Facebook gruppen. Forskellen mellem de to andele kan derfor være misvisende, og indikerer at en 

større del af aktieejerne end angivet er medlem af online investeringsfora. Aktieporteføljen er heller 

ikke det eneste investeringsfora, ej heller den eneste gruppe på Facebook. Gruppen ’Unge 

Investorer’ råder over 42.000 medlemmer, mens mere specialiserede fora som eksempelvis 

Shareville påstår at have over 230.000 aktive medlemmer, som dog stammer fra hele Norden, og 

ikke bare Danmark. På Shareville kan investorer dele sine porteføljer og give andre medlemmer 

indblik i sin strategi, samtidig med at positioner kan debatteres vidt og bredt. Derudover er der 

mulighed for at skabe specialiserede grupper, så eksempelvis Vestas investorer kan samles og dele 

viden. Dette forstærker analysen om at disse fællesskaber tiltrækker flere og flere medlemmer. 
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Forholdene for danske investorer i forhold til at kunne dele viden, påvirke andre investorer, eller 

direkte koordinere investeringer som i GameStop casen, har aldrig været bedre. En betydelig del af 

investorerne er medlem af forskellige fora, og besvarelserne afslører, at mens de fleste medlemmer 

ikke aktivt deltager i debatten, følger mange passivt med og bliver alligevel påvirket. Samtidig har 

danske investorer let adgang til både de danske og internationale aktiemarkeder. Forholdende 

spiller selvsagt en vigtig rolle, men centralt står investorernes adfærd samt motivation – og her 

illustrerer besvarelserne, at investorerne ikke afskrækkes af andres anbefalinger, men snarere 

tværtimod.  

 

Generelt afspejler besvarelserne flere af de beskrevne psykologiske biases. Mest nærliggende er 

selvfølgelig at fremhæve de respondenter, som angiver at have investeret i GameStop, og angivet 

deres motiv for investeringen. Eksempelvis angiver 60% at have søgt en hurtig gevinst, mens 34% 

angiver at de investerede for ikke at gå glip af muligheden – altså et klart regret aversion bias (Ariely, 

2008). Biaset forstærkes i takt med at opmærksomheden stiger, uagtet om den stammer fra 

etablerede medier eller opslag i facebook gruppen, og derfor har antallet af Facebook opslag i 

perioden utvivlsomt påvirket nogle investorer til at springe med på vognen, netop for at undgå at 

gå glip af en åbenlys mulighed. Samtidig indikerer en meget stor del af respondenterne at de 

tidligere har foretaget impulsive investeringer, uden de store overvejelser bag. Investorer med 

historisk impulsiv investeringsadfærd antages at være mere modtagelige overfor dette bias. 

 

Udover den hurtige gevinst lægger en betydelig andel af respondenterne vægt på enten at have 

læst mange opslag om emnet, eller at flere i vedkommendes omgangskreds har investeret og 

anbefalet at gøre det samme. Begge motiver afspejler et need for belonging som taler ind i en højere 

modtagelighed overfor herding behavior (Ariely, 2008). At over halvdelen af respondenterne har 

foretaget investeringer på baggrund af andre medlemmers anbefalinger er endnu et bevis for at 

medlemmerne af disse fora søger en form for fællesskab via deres investeringer – hvilket naturligvis 

giver mening, eftersom respondenterne alle har tilmeldt sig en Facebook gruppe med netop det 

formål. Der er dog betydelig forskel på at indgå i fællesskabet på baggrund af en fælles interesse for 

investeringer, og at indgå i fællesskabet ved at handle de samme værdipapirer som alle andre, 
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hvorfor villigheden til at investere på den baggrund anses som et stærkt tegn på at herding behavior 

trives i Aktieporteføljen.  

 

Slutteligt bør det fremhæves at ca. en tredjedel af GameStop investorer blandt besvarelserne 

angiver at en dyb tro på bevægelsen var motiv for investeringen. Enkelte har endda tilføjet en ekstra 

kommentar om at ”kapitalfondene trænger til at bløde lidt”. Udover at bære elementer af herding 

bias, kan den stærke tro ligeledes ses som en indikation af enten et dominerende overconfidence 

eller confirmation bias. Ulempen ved så stærk en tro på investeringen er at det bliver sværere at 

sælge aktierne – og troen bliver ofte endnu stærkere investorens confirmation bias afholder 

vedkommende fra at forholde til negative hændelser. De danske GameStop investorer, som er 

medlem af Aktieporteføljen, udviser stærke tegn på at være underlagt flere af de identificerede 

biases, og kan derfor ikke anses for at være rationelle investorer.  

 

5.1.7 Opsummering af Spørgeskema 

På trods af nogle mindre mangler i udarbejdelsen af spørgeskemaet, bidrager besvarelserne med 

vigtig indsigt om privatinvestorers investeringsadfærd. Først observeres det at forbedrede vilkår for 

at investere har øget antallet af nye investorer markant. Besvarelserne indikerer en 

overrepræsentation af investorer i alderen 15 – 29 år, hvilket både ses som en mangel i forhold til 

repræsentation, men også som en indikation på at investorer introduceres tidligere til de finansielle 

markeder end førhen. Samtidig anses disse investorer, som er opvokset i den digitale tidsalder, at 

have en positiv indstilling til sociale medier, og derved mere tilbøjelige til at søge viden og råd i de 

omtalte investeringsfællesskaber. Værd at nævne er naturligvis at den unge aldersgruppe typisk vil 

have en portefølje af lavere værdi, men over tid som porteføljens værdi stiger, vil denne generations 

magt ligeledes stige betragteligt.  

 

Respondenterne angiver derudover at have lave uddannelsesniveauer og meget lidt 

investeringserfaring, hvilket antages at skabe en større tillid til andre medlemmer, som opfattes at 

have en indsigt den enkelte investor ikke selv ejer. Dermed forstærker investorens begrænsede 

viden sandsynligheden for at råd og anbefalinger følges, og lettere kan påvirkes af fællesskabet til 

at foretage specifikke investeringer.   
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Af spørgeskemaundersøgelsen konkluderes en generel positiv indstilling til vidensdeling via online 

investeringsfora blandt andre amatørinvestorer. Af besvarelserne aflæses flere psykologiske biases 

– deriblandt et øget fokus på herding, da investorer illustrerer en tendens til at flokkes om de samme 

investeringer, som kontinuerligt fremstilles som en god investering i diverse opslag. 

Forudsætningerne for denne flokmentalitet, og derved en forbedring af magtforholdet mellem 

private og professionelle, har aldrig været bedre. Hvorvidt dette per automatik er en fordel for den 

enkelte investor er fortsat uklart. 

 

5.2 Daglige Kursudsving i Relation til Hændelser 

I perioden fra 11. januar til 5. februar, da første bølge af GameStop short squeezet stod på, virkede 

de daglige udsving i høj grad tilfældige. Pris-grafer over den periode afslører kaosset der udspillede 

sig, ekstremt høj volatilitet og store ændringer i volumen, tilsyneladende umulige at forudse. I det 

følgende forsøges at klarlægge et hændelsesforløb i perioden ved at analysere relevante 

medieoverskrifter fra henholdsvis CNBC og Børsen. CNBC udgør i den forbindelse den primære kilde, 

som et af de største amerikanske finansmedier med over 85 millioner unikke læsere hver måned. 

Børsen er medtaget for at klarlægge danske mediers dækning af selvsamme sag, og identificere 

eventuelle forskelle og ligheder. 

 

Antallet af nyhedsartikler bruges som mål for opmærksomhed. I lys af Hsieh et al (2020), som 

konkluderer en positiv korrelation mellem opmærksomhed og positivt merafkast, vha. google 

søgninger som mål herfor, antages medie bevågenhed at være et realistisk mål for det samme. 

Google er som bekendt blot en samling af tilgængelig information og skaber altså intet indhold selv, 

så selvom google er et fremragende mål for hvad investorer interesserer sig for, kræver det at der 

er andre der har produceret indholdet - derfor benyttes primært mediet CNBC i denne analyse. 

Alligevel fremhæves i figur xx sammenhængen mellem google søgninger indeholdende ordet 

GameStop, og aktiekursens udvikling i den omtalte periode, i USA, Danmark, og samlet set verden 

over.   
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Figur 11: Google Trends index for Danmark, USA, Verdenen, sammenlignet med aktieprisens udvikling i perioden 11. januar til 5. 
februar. Kilde: Google Trends og Yahoo Finance 

 

 

Venstre akse viser søgninger på google i en indekseret version, mens højre akse er en skildring af 

aktiekursens udvikling. Det ses at Amerikanerne, ikke overraskende, var de første til at lede deres 

opmærksomhed på Gamestop, selvom der dog skulle gå 10 dage før interessen for alvor mærkede 

et løft. D. 21. januar ses første signifikante stigning i amerikanske google søgninger, mens de danske 

søgninger ser første signifikante løft omkring 26. januar. Ligeledes observeres hvordan den danske 

interesse peaker senere og samlet set varer kortere i perioden.  

 

På trods af den ekstreme natur af casen ses en tydeligt sammenhæng mellem pris og søgninger. Ved 

første stigning i USA d. 21. januar ses den efterfølgende dag en betragtelig stigning i aktiekursen på 

51%. Efter weekenden fortsatte aktien sin himmelflugt, med tre dage i træk med store stigninger 

på henholdsvis 18%, 92% og 134%. Samtidig ses at antallet af søgninger følger aktiekursen med en 

dags forsinkelse, hvilket indikerer det omvendte forhold mellem søgninger og pris, altså, at det er 

kursens udvikling, som motiverer de mange søgninger. Dette betragtes dog som en anormalitet på 

grund af casens karakter – en betragtning, der bekræftes af den sidste del af grafen, hvor den 

kraftige nedgang i google søgninger indikerer at luften er sivet ud af ballonen, og medfører massive 

daglige fald i aktieprisen. Et sådanne opmærksomhedsforløb er bestemt ikke uvant. Senest har 

fordelingen af søgninger på Talibans overtagelse af Afghanistan vist samme mønster (Google Trends, 
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2021). Menneskets kollektive opmærksomheds stratosfære er sjældent særligt lang, og det er 

derfor der observeres en så kraftig spids på grafen for søgninger. Interessen stiger og falder hurtigt.  

 

Som allerede påpeget producerer google intet indhold selv, men formidler det blot via deres 

søgemaskine. Derfor vil der nu ses nærmere på de nyheder og det indhold der blev produceret i 

perioden, for at afdække hvor meget GameStop fyldte i mediebilledet tilbage i januar. Vha. en 

søgemaskine for artikler på Amerikanske online nyhedsmedier identificeres antallet af artikler om 

GameStop i den nævnte periode. Samtidig sammenlignes dette tal med antallet af artikler for hele 

år 2020 + de første 10 dage i januar. I 2020 omtaltes GameStop 4933 gange på tværs af alle 

Amerikanske medier, mens de alene i januar 2021 i perioden omtaltes 2727 gange. Herunder følger 

en ugentlig gennemgang af hændelser i perioden og deres indflydelse på aktiehandlen, baseret på 

artikler fra CNBC og Børsen.   

 

Figur 12: GameStop aktiepris i perioden 11. januar til 5. februar. Kilde: Yahoo Finance 

 

 

# Artikler Dato Pris Net % Volumen Absolut vol

11-jan 19.94 2.25 12.72% 14,927,612          297,656,583       

12-jan 19.95 0.01 0.05% 7,060,665            140,824,963       

13-jan 31.40 11.45 57.39% 144,501,736        3,710,082,072   

14-jan 39.91 8.51 27.10% 93,717,410          3,341,494,254   

15-jan 35.50 -4.41 -11.05% 46,866,358          1,767,096,028   

19-jan 39.36 3.86 10.87% 74,721,924          2,796,841,615   

20-jan 39.12 -0.24 -0.61% 33,471,789          1,313,433,000   

21-jan 43.03 3.91 9.99% 57,079,754          2,344,550,896   

22-jan 65.01 21.98 51.08% 197,157,946        10,650,472,243 

25-jan 76.79 11.78 18.12% 177,874,000        12,611,266,600 

26-jan 147.98 71.19 92.71% 178,587,974        20,070,609,458 

27-jan 347.51 199.53 134.84% 93,396,666          23,138,557,018 

28-jan 193.60 -153.91 -44.29% 58,815,805          15,912,910,122 

29-jan 325.00 131.40 67.87% 50,566,055          13,111,778,062 

01-feb 225.00 -100.00 -30.77% 37,382,152          10,280,091,800 

02-feb 90.00 -135.00 -60.00% 78,183,071          12,313,833,683 

03-feb 92.41 2.41 2.68% 42,698,511          3,894,317,696   

04-feb 53.50 -38.91 -42.11% 62,427,275          4,554,381,848   

05-feb 63.77 10.27 19.20% 81,345,013          4,769,664,837   
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5.2.1 Uge 1 

D. 11. januar annoncerer GameStop at de har udpeget tre nye medlemmer til bestyrelsen – en 

nyhed, som får prisen til at stige næsten 13%.  Alan Attal, Jim Grube og Ryan Cohen indtræder i 

bestyrelsen, hvor specielt sidstnævnte vurderes at have stor betydning for den positive modtagelse 

af nyheden. Ryan Cohen grundlagde og solgte online-dyrefoderhandlen Chewy til PetSmart i 2017 

for 3,35 milliarder dollars, og har sidenhen investeret i flere E-commerce virksomheder. GameStops 

største problem indtjeningsmæssigt er at de har fejlet netop her, og insisteret for længe på den 

gamle forretningsmodel med fysiske butikker. Cohens flair for at opbygge online markedspladser og 

salgsplatforme ses af markedet som en klar omstilling fra GameStops side, og som et signal om at 

deres forretningsmodel er på vej ind i den moderne tidsalder, hvor langt størstedelen af spil handles 

som digitale kopier, og fysisk udstyr som konsoller og computere i langt større grad handles online.  

 

På daværende tidspunkt blev der opbygget en optimisme blandt potentielle GameStop investorer 

på Reddit. Muligheden for et short squeeze var identificeret, om end der herskede en naturlig 

skepsis omkring udførslen og omfanget. Stigningen ovenpå annonceringen af den nye bestyrelse 

skulle vise sig at blive brugt som startskuddet, og da markedet lukkede 14. januar, var kursen 

fordoblet siden nyheden. Medierne er på dette tidspunkt ikke begyndt at skrive om sagen, og har 

højst nævnt GameStop i en form for ”dagens højdespringere” segment, der blot fortæller at aktien 

er steget. Derfor er det også sparsomt med hændelser i den første uge, hvor det vigtigste der bør 

fremhæves, er at indsættelsen af den nye bestyrelse kickstartede det ulmende short squeeze, 

hvilket også kan ses af stigningen i den daglige volumen. 

 

I løbet af ugen forekom få hændelser som kan tillægges høj forklaringsgrad af de daglige udsving. 

Fordoblingen af aktiekursen onsdag og torsdag anses at skyldes en koordineret indsats fra den mest 

dedikerede gruppe Reddit-investorer og første konsekvens for short sellers. På demand siden 

antages investorerne at handle ud fra en fælles mission, i samlet flok. På supply siden tænkes short 

sellers endnu at tro på en vis grad af kontrol over situationen, da de med den høje volumen faktisk 

ville have været i stand til at lukke samtlige short positioner. Det er ikke utænkeligt at en generel 

modvillighed til at realisere tab hersker, særligt fordi udsvingene er så svære at forudse – kursen 

kunne lige så vel falde tilbage til normalt niveau dagen efter.  
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5.2.2 Uge 2 

Starten af anden uge fortsatte præcis hvor uge 1 slap. Markant højere volumen end normalt, 

signifikante stigninger, og ingen specifikke nyheder til at forklare årsagen. Det ses af tabellen at de 

amerikanske medier stadig ikke er begyndt at dække GameStop massivt, hvilket indikerer at 

investorbasen på dette tidspunkt endnu består af brugere fra Reddit foraet WallStreetBets. 

Frustrationen over situationen for en af de store short sellers bliver tydelig, da Citron Research d. 

19. januar udsender et tweet, der virker som et forsøg på at skabe panik hos investorerne. I tweetet 

beskrives GameStop som et spil poker, som Citron Research påstår at besidde en langt højere 

forståelse af end investorerne selv, som de refererer til som ”suckers”. Derudover skriver de, at de 

er helt sikre på at prisen lynhurtigt er tilbage på 20 USD. På daværende tidspunkt var kursen omkring 

40 USD. 

 

Et par dage senere, uden at have oplevet den halvering i aktiekurs som forudset af Citron Research, 

påstod de at være blevet hacket, og aldrig ville omtale andre investorer som ”suckers”. Dog 

fastholder de kursmålet på 20 USD, hvilket stiller spørgsmålstegn ved denne forklaring. Citron 

Research drives af Andrew Left, og har i over 17 år publiceret rapporter om overvurderede 

virksomheder, og anbefalet investorer at shorte disse. Left har tidligere anbefalet at shorte 

GameStop, og har selv en betragtelig short position via sin fond Citron Capital, så de to tweets kan 

også opfattes som propaganda med formål at skræmme investorer. Udmeldingen havde dog heller 

ikke stor indflydelse på prisen, der i perioden mellem de to tweets steg med lidt over 20%. 

 

Sidste handelsdag i ugen starter squeezet for alvor, og af den absolutte volumen kan aflæses at de 

første større positioner så småt begynder at blive lukket – selvom det er svært at bestemme den 

største faktor, da antallet af ny kapital naturligvis også influerer prisen. Aktieprisen stiger 51% og 

lægger yderligere pres på short sellers, som på dette stadie er fanget i spil mod andre short sellers 

med to mulige reaktioner: 

 

1. Luk positionen ved at købe aktier. Risikerer at short squeezet vender kort tid efter, men 

eliminerer risikoen for at det fortsætter, og man ikke er i stand til at betale margins. 
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Alternativt hedges positionen med optioner, men den høje volatilitet medfører meget høje 

optionspriser. 

2. Behold positionen og betal margins. Risikerer at short squeezet fortsætter, og man senere 

ikke har kapital til at bevare positionen alligevel 

 

I takt med at den initiale stigning er stabiliseret og volumen kontinuerligt er markant højere end 

normalt, bekræftes validiteten af short squeezet bland tøvende investorer. Samtidig øges 

opmærksomheden i løbet af ugen målt på antallet af google søgninger, og derved tiltrækkes nye 

investorer, der antages ligesom respondenterne i spørgeskemaet at søge en hurtig gevinst og 

handle ud fra et regret aversion bias. Hindsight bias begynder ligeledes at spille en rolle, da 

investorer for hver dag der går uden at de tilslutter sig, kan se at de går glip af en historisk gevinst. 

At resultat indtil videre er positivt får dem til at ignorere risikoen, som samtidig er en af årsagerne 

til den eksponentielle udviklingen i antallet af investorer der forekommer i opstarten. 

 

5.2.3 Uge 3 

25. og 26. januar fortsatte samme bilede som hen mod slutningen af ugen før. Flere og flere short 

positioner blev lukket, i takt med at endnu flere investorer strømmede til. Samtidig begynder både 

medier og investorer at interessere sig i casen – CNBC begynder at dække sagen og publicerer over 

10 artikler dagligt i disse dage, og samtidig rammer søgningerne højeste niveau indtil videre. 

Volumen og pris slår rekord dag efter dag, og da aktien efter lukketid d. 26. januar er mere end 

tredoblet på 3 dage, udsender Elon Musk det føromtalte tweet. Opmærksomheden stiger ekstremt, 

de amerikanske medier udgiver mange artikler, og antallet af google søgninger femdobles fra den 

ene dag til den anden. En meget stor gruppe potentielle investorer introduceres for muligheden og 

mange griber den – d. 27. januar stiger aktieprisen med yderligere 135%, og er endda i løbet af 

dagen oppe med næsten 200%. 

 

Samme dag kommunikerer to store short sellers, hedge funds med flere milliarder USD under 

management, Citron Capital og Melvin Capital, at de har lukket deres positioner til store tab. Citron 

påstår at have tabt 100% af deres investering, mens Melvin meddeler at have tabt 53% af deres 

samlede investeringer i januar. Selvom disse tal er svære at verificere virker de umiddelbart som et 
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skønmaleri af en dybt alvorlig situation. Melvin og Citrons positioner ville i hvert fald være nødt til 

at være hedged vha. call optioner, for at holde tabet på det niveau. En short position i en aktie der 

stiger langt over 1000% må selvsagt betyde et større tab end henholdsvis 53% og 100%. 

 

Dagen efter aktieprisen peaker introducerer RobinHood og flere andre discount brokers 

restriktioner på køb af GameStop aktier. Disse kan stadig sælges – hvilket naturligvis skaber stor 

panik blandt mange investorer. Som bekendt bestemmes prisen af ligevægten mellem udbud og 

efterspørgsel, så denne vil naturligvis påvirkes negativt når efterspørgslen begrænses markant – 

særligt med tanke på, at størstedelen af GameStop aktier i denne periode blev handlet på netop 

RobinHood. D. 28. januar nærmest halveres værdien af GameStop. Den officielle årsag blev som 

beskrevet kommunikeret ud kort efter: at RobinHood blev pålagt at stille et meget stort krav i 

clearing som sikkerhed for at handlerne ville gå igennem på valørdatoen. På reddit begyndte rygter 

at florere om, at RobinHoods forretningsmodel, hvor de er afhængige af hedge funds, havde 

medvirket til beslutningen. Man mente at restriktionerne var en ordre direkte fra hedge funds, som 

på den måde kunne lave en form for damage control. Disse beskyldninger er naturligvis umulige at 

verificere, men er samtidig et glimrende billede på den rivalisering og distancering de almindelige 

investorer føler der er mellem dem og de professionelle investorer. 

 

28. januar er samtidig dagen hvor opmærksomheden topper verden over. Medierne udgiver artikler 

hver time, og derfor er det pludselig en vigtig sag for politikere og andre folkevalgte at have en 

mening herom. Både republikanske og demokratiske politikere var i disse dage meget bestemte i 

deres retorik overfor RobinHood. I årevis havde Wall Street kæmpet med næb og kløer for at 

forsvare det frie marked, og nu hvor de selv blev offer for det, mente de at de blev snydt. Presset 

fra politikere fik RobinHood til at løfte deres restriktioner en smule – investorer måtte nu købe en 

enkelt aktie. Tilsyneladende var denne mulighed nok til at få panikken til at lægge sig, og selvom 

volumen faldt, steg prisen med 67%. GameStop ender 3. uge på toppen i kurs 325, næsten 5 gange 

større end fredagens lukkepris ugen før. 

 

I løbet af den tredje uge peaker både aktieprisen og opmærksomheden målt på google søgninger 

og antallet af publicerede artikler. Opmærksomheden præsenterede mange investorer for 
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muligheden, og særligt Elon Musks tweet antages at have spillet en stor rolle i at overtale en del af 

disse til at forsøge at ride med på bølgen. Det er tidligere bevist at netop Musk besidder en enorm 

magt gennem sit personlige brand, og at en påtegnelse fra ham kan flytte markeder, hvad end det 

underliggende aktiv er aktier eller kryptovaluta. Omverdenen ser derfor hans anbefalinger som et 

meget kraftigt signal, selv i en så kaotisk situation, hvor ingen har mere viden end andre om hvornår 

opturen stopper. Musks udtalelser tillægges en al for stor betydning gennem et kraftigt 

overconfidence bias, mens selve opmærksomheden og de lynhurtige ændringer i prisen medfører 

en form for ”nu eller aldrig” tankegang blandt tøvende investorer, der derved endnu engang handler 

ud fra et regret aversion bias. 

 

5.2.4 Uge 4 

Efter lukketid fredag i uge 3 offentliggøres den bi-weekly short interest rapport, hvor det opgøres 

hvor mange aktier der er shortet af en given virksomhed. Fra 11. januar til 29. januar faldt antallet 

af shortede GameStop aktier fra 71,2 millioner til 21,4 millioner. Forbundet hertil er både en god og 

en dårlig nyhed for investorerne: på den ene side er det er klart tegn på at short squeezet har virket, 

og man er lykkes med at omfordele en masse penge. På den anden side, er det samtidig et klart 

signal om at muligheden for at fortsætte er svækket markant. Jo færre aktier der er shortet, jo lavere 

volumen, og jo mere konkurrerer private investorer mod hinanden. Frem for at have en fælles 

fjende, er det nu hver investor for dem selv – og det skaber tydelig panik på markedet i løbet af 

ugen. 

 

Mandag d. 1. februar falder kursen med 31%, men det noteres, at volumen stadig var på et højt 

niveau. Det kan både betyde at hedge funds er ved at komme af med de sidste short positioner, 

eller at flere private investorer stadig forsøger at komme med. 2. februar tegner det samme alvorlige 

billede, denne gang med et fald på hele 60% men igen fastholdes den høje volumen. Resten af ugen 

aflæses et signifikant fald i både volumen og pris, uden at der rapporteres større nyheder, og ender 

ugen i en pris på 63,77 USD, nede 80%. Faldet kan have mange årsager, men hovedårsagen var 

utvivlsomt den begrænsede efterspørgsel, som opstod fordi 1) de fleste short positioner var lukket, 

og åbne positioner havde begrænset incitament til at lukke, eftersom deres margins var tilbage på 

acceptabelt niveau, 2) de store fald afskrækker nye investorer fra at lægge frisk kapital i formålet, 
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og 3) de fortsatte restriktioner på handelsplatformene afholder dedikerede deltagere fra at handle 

stort ind.  

 

Ugens fald har indikationer af at være påvirket af en række af de tidligere nævnte biases. Investor 

tilstrømningen ugen forinden antyder at være blevet tiltrukket af et regret aversion bias – altså, 

frygt for at gå glip af den hurtige gevinst. Mediernes sene opdagelse af hvad der var ved at ske betød 

at mange investorer verden over fik øjnene op for squeezet på et ugunstigt tidspunkt, men grundet 

et hindsight bias vurderede at der stadig var tid til at komme med, blandt andet på baggrund af 

internettets ekstreme retorik omkring casen. Begreber som ”HODL” (hold on for dear 

life), ”Diamond hands”, og ”to the moon” blev synonym med GameStop, og var med til at skabe et 

alt for positivt billede af situation. Samtidig betød investorernes confirmation og / eller 

overconfidence bias at de så bort fra negative nyheder samt den utroligt høje risiko forbundet med 

investering heri. Squeezets oprindelige brændstof var en fælles modstand mod Wall Street og en 

fælles kærlighed for gaming. En need for belonging og af at stå sammen om et fælles mål. Nu var 

den fælles fjende besejret, og investorernes incitament til at holde sammen ligeså forsvundet.    

 

5.2.5 Opsamling af Hændelsesforløb 

Inden der forsøges at konkluderes noget på baggrund af ovenstående gennemgang er det vigtigt at 

notere, at store dele af de daglige udsving ikke engang tilnærmelsesvist kan forklares alene af en 

given hændelse. Udsving på grundlag af den naturlige dynamik under short squeeze er svære at 

identificere, især når short interest kun opgøres hver anden uge. På den baggrund kan dele af 

konklusionen fremstå en smule søgt – og derfor bør følgende konkluderende skrift ikke læses som 

en fuldkommen sandhed, men snarere som en underbygget argumentation. 

 

På trods af usikkerheden synes der alligevel sporadisk at kunne observeres klare indikationer på 

flere af de biases tidligere identificeret. Tidligt på dagen d. 27. januar, hvor prisen peaker, melder 

Melvin og Citron Capital ud at de har lukket deres positioner – en nyhed, der burde medføre 

markante fald, da det indikerer at squeezet bevæger sig mod en afslutning. Hvorvidt investorerne 

affejer nyheden som et manipulationsforsøg er svært at vurdere, men som udgangspunkt burde 

nyheden opfattes negativt. Det tyder på at der hersker en form for confirmation bias, idet der ses 
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bort fra de negative nyheder og investeres i endnu større stil. To dage senere, 29. januar, er der som 

beskrevet indført restriktioner af blandt andet RobinHood for at begrænse køb, men alligevel 

handles aktien ved en stigning på 68%. Med tanke på at short sellers har haft endnu to dage til at få 

lukket flere positioner, synes situationen ugunstig for short squeezet fremtidige eksistens. 

Naturligvis er det altid nemmere at identificere advarselstegn efter katastrofen er indtruffet – dog 

burde investorer have opfattet denne udvikling, og antages derfor at være blevet opslugt af 

stemningen hvilket har medført en ignorance overfor disse signaler. 

 

Investorer med overconfidence bias har en tendens til at holde fast i investeringer længere end hvad 

gunstigt er, hvad end det drejer sig om at realisere et tab eller en gevinst. Investoren har overbevist 

sig selv om at investeringen er fantastisk, og stiller sig derved aldrig tilfreds – og indrømmer modsat 

heller ikke at have taget fejl. Det er svært at udpege præcis hvor dette skulle være tilfældet ud fra 

hændelserne, den daglige udvikling i aktieprisen, og opmærksomheden fra medier. Det betragtes 

derfor som en mere generel observation, der antages at have bidraget til at short squeezet varede 

så længe som det gjorde – og en forklaring på hvorfor det dags dato, i september 2021, stadig er i 

gang. Det aspekt uddybes i afsnit 5.3. 

 

Klarest efter gennemgangen står effekten af opmærksomhed. Ikke overraskende fordrer øget 

bevågenhed øget indsats, såvel som tilfældet er i mange andre sager end netop investering. Det er 

dog iøjnefaldende, ved et blik på figur 11, at aktieprisen udvikling og antallet af google søgninger, 

nærmest følger hinanden 1:1. Hsieh et al beskriver sammenhængen som et klokkeklart billede på 

den dybt forankrede herding kultur blandt investorerne, hvor der gennem fællesskabet med andre 

investorer søges en meningsfuld relation til egne investeringer (2020). Det ses at opmærksomheden 

godt kan opbygges udenom de etablerede medier, men at den for alvor kan accelereres når først 

disse medier viderebringer budskabet til de modtagere der ikke selv opsøger information på 

internettet. De etablerede medier kan altså konkluderes at besidde en enorm magt med tanke på 

at kreere hype og dermed positivt merafkast.  

 

Medierne er dog ikke de eneste med denne enorme magt – tidligere er beskrevet begrebet 

aktieinfluencere, og hvordan de mest populære af disse kan rykke markeder. Særligt Elon Musks 
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indflydelse kan fremhæves som et tegn på problemet. På overfladen ser det ud til at short squeezet 

har været en succes, men der er utvivlsomt en masse investorer som er kommet med sent, og ikke 

kommet ud i tide, og derfor har lidt store tab. Musks tweet var afgørende for at få alle disse med 

om bord, og derfor kan det diskuteres hvorvidt han bærer en del af skylden for deres tab – selvom 

det naturligvis er svært at gardere sig imod uvidenhed. Tilbage står at GameStop short squeezet kan 

argumenteres at have være drevet af flere biases, som yderligere forstærkes af den enorme 

opmærksomhed der opstod i 3. uge.  

 

5.3 GameStop og Short Squeezes efter 5. Februar 

5.3.1 GameStop Fase 2, Relaterbare Cases og Short Interest Data 

I forrige afsnit er beskrevet hvordan short squeezet i GameStop udspillede sig over 4 uger i januar, 

men ikke hændelserne der fulgte efter. Instinktivt skulle man tro at himmelflugten var forbi for 

bestandigt, men tre uger senere viste investorerne at de ikke havde efterladt aktien. Fra 24. februar 

til 12. marts steg aktieprisen igen, tilnærmelsesvist til samme niveau som i januar. Over det næste 

halve år til september 2021 har prisen, med enkelte undtagelser, nogenlunde stabiliseret sig i et 

niveau mellem 150 – 200 USD. Udviklingen illustreres i figur 13 herunder. 

 

Figur 13: GameStop aktiepris year-to-date. Kilde: Yahoo Finance 
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Ikke meget har ændret sig i forhold til virksomhedens fundamentale regnskabsmæssige værdi, 

selvom GameStops bestyrelse valgte at udnytte situationen til at få ny kapital ind i virksomheden til 

at vækste yderligere. Kapitalindsprøjtningen kan ikke engang tilnærmelsesvist retfærdiggøre det 

omtalte prisleje, og derfor betragtes det som en anormalitet, og et tegn på at investorerne ikke er 

klar til at opgive short squeezet. Selvom det er åbenlyst for enhver, i hvert fald hvis man accepterer 

de førnævnte værdiansættelsesmetoder som værende korrekte, at aktien er ekstremt overvurderet, 

kan der af short interest data aflæses negativ interesse for at shorte. Andelen af shortede i forhold 

til udestående aktier er faldet stødt siden januar, fra over 120% til omkring 12% i august 2021. Af 

dette kan aflæses to vigtige pointer: 

 

1. Short sellers har oplevet og accepteret risikoen for short squeeze ved at gamble mod 

GameStop aktien. De har accepteret at investorer ikke opfører sig rationelt, og at der derved 

er højere risiko forbundet med at shorte den, på trods af den åbenlyst overvurderede værdi 

den handles til. 

2. Samtidig viser det at investorerne har accepteret at deres fjende ikke længere er short sellers. 

Ønsker en investor at realisere gevinst, kan dette kun ske ved at sælge til en anden privat 

investor med stærkt begrænset mulighed for at skabe et afkast selv. Efterspørgslen er altså 

udelukkende drevet af privat investorer, mens udbuddet synes at være præget af en form 

for gentleman aftale om ikke at sælge. 

 

Af punkt to kan drages paralleller til Tan Lius teori om at aktier uden udbytte essentielt deler 

karakteristika med et pyramidespil. GameStop udbetaler ikke udbytte, og eftersom short squeeze 

muligheden er tæt på elimineret, er eneste mulighed for at generere afkast at sælge aktien til en ny 

investor i systemet. Det er svært at konkludere noget konkret omkring hvad der kommer til at ske 

med GameStop aktien i fremtiden, eftersom investorerne tilsyneladende ikke bekymrer sig om 

hvorvidt der er flere short sellers tilbage. I stedet ønskes fokus rettet andetsteds, for selvom der 

fokuseres på GameStop i dette projekt, synes det relevant at fremhæve at andre aktier ligeledes 

oplevede mindre short squeeze tendenser. Blandt disse virksomheder var blandt andet detail-

tøjkæden Ekspress og televirksomheden BlackBerry, som siden januar til august 2021 er steget 

henholdsvis 500% og 100% som følge af de relaterede short squeezes. Ingen af disse har dog kunnet 



 

 61 

konkurrere med AMC Theaters, som af flere omgange er blevet omtalt som GameStop 2.0, og siden 

januar er steget med over 2000%. Fælles for alle fire virksomheder er at de tilbyder et produkt som 

er blevet overhalet af den digitale udvikling. Tøj købes på nettet, telefoner skal være smartphones, 

nye film udkommer langt hurtigere på streaming tjenester og ofte skipper de biografen helt, og 

computerspil handles som digitale kopier. Af denne fællesnævner tyder det altså på at der er tale 

om en reel nostalgisk bevægelse. 

 

GameStop casen har uden tvivl skabt større opmærksomhed omkring fænomenet ”short squeeze”. 

Alle, selv mennesker uden investeringsinteresse, har nu fået kendskab til dynamikkerne og 

muligheden der består heri. Tidligere er beskrevet hvordan short interest opgøres bi-weekly i 

rapport format med begrænset mulighed for at dykke ned i tallene – dette er dog ikke tilfældet 

længere. Virksomheden Ortex har som følge af den øgede efterspørgsel skabt en platform, hvor 

investorer blandt andet kan få short interest data i real-tid, og på den måde konstant følge den 

potentielle upside og downside i en ny short squeeze situation. Samtidig leverer Ortex en nem måde 

at identificere potentielle short squeeze kandidater, da der kan filtreres og sorteres efter 

virksomheder med x% shortede udestående aktier. I en tid hvor kendskabet og opmærksomheden 

til fænomenet short squeeze er på sit absolut højeste, topper forholdene for at kunne identificere 

og udnytte muligheden: 

 

• Investorer samles i store online fællesskaber, hvor de søger og følger råd fra andre investorer 

uden underliggende relation. 

• Investorer kan identificere short squeeze muligheder i realtid og via online investeringsfora 

nemt dele viden og opildne til handling. 

• Ovenpå GameStop squeezets succes er investorer mere risikovillige, eftersom de har set 

hvor godt det kan gå. Flere biases spiller ind, blandt andet hindsight, confirmation og 

overconfidence. Derudover vil sandsynligheden for at den enkelte investorer går med i en 

sådan investering stige, i takt med at vedkommende ser at flere strømmer til, ud fra et ønske 

om at være en del af gruppen. 
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Figur 14: Facebook opslag fra gruppen Aktieporteføljen omhandlende ny short squeeze kandidat. Kilde: Facebook 

 

 

5.3.2 Identifikation af Short Sueeze Muligheder 

At forholdende er perfekte, betyder ikke nødvendigvis at de udnyttes i praksis, men gennem en skanning af 

Aktieporteføljens Facebook gruppe er identificeret et stærkt eksempel herpå. Eftersom ingen af de navngivne 

medlemmer har givet accept til at bringe deres navn eller billede, er alle anonymiseret. For simplicity omtales 

opretteren af opslaget fremover som OP (Original poster). OP starter en tråd 9. juli 2021 omhandlende 

virksomheden Support.com. Denne kan ses i figur 14. Det fremgår at vedkommende via data fra Ortex har 

identificeret en short squeeze mulighed, da 78% af de udestående aktier er shortet, Yderligere identificeres 

en potentiel trigger – den forestående merger med Greenidge, hvoraf OP også giver et bud på en fair pris 

post-merger. Over de næste uger opdaterer OP tråden i kommentarfeltet med nye short interest data og 

anden indsigt der kunne have indflydelse på investeringen, og den fortsatte indsats virker til at have positiv 

indvirkning i forhold til at lokke andre med på vognen. Af figur xx ses aktieprisens udvikling for Support.com, 

en måned inden OP præsenterer muligheden, og frem til september 2021.  
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Figur 15: Support.com aktiekurs fra 1. juni til 9. september. Grønt punkt indikerer OPs oprettelse af opslag. Kilde: Yahoo Finance 

 
 
 
Som det fremgår, skulle OP i slut august 2021 få ret i sin analyse fra 9. juli, hvor aktieprisen aflæses til 4,42 

USD. 30. august, da squeezet er på sit højeste, aflæses kursen næsten 800% højere, til 36,39. Af 

kommentarerne til opslaget fremgår det at minimum 8 andre investorer offentligt har tilkendegivet at have 

fulgt OPs råd, men det er bestemt ikke utænkeligt at flere har fulgt med uden at tilkendegive det. Af figur xx 

fremgår ligeledes et par af de kommentarer medinvestorerne har afgivet - fyldt med rosende ord og 

taknemmelighed fordi det er gået godt. Opslaget kan naturligvis læses af samtlige medlemmer i gruppen, 

som derved udsættes for glansbilledet der denne gang var udfaldet. Selvom det er gisninger, kan det ikke 

udelukkes at det positive resultat har en indvirkning i fremtidige lignende cases, ligesom vi kender det fra 

regret aversion bias: når investor gentagende gange ser lignende case gå godt, vil en frygt for at gå glip af 

muligheden overtage beslutningsprocessen. Investorers søgen efter og flokken omkring short squeeze 

muligheder vil derfor intensiveres i takt med at succeshistorierne ophober sig – spørgsmålet er hvor længe 

succesen fortsætter, eller om short sellers indser den forhøjede risiko som i GameStop casen, og afholder sig 

fra at shorte i vanlig stil. Foruden at forholdende for at udnytte short squeeze muligheder som nævnt aldrig 

har været bedre, illustrerer eksemplet ligeledes at et subset af medlemmerne af online investeringsfora er 

klar til at udnytte den. 

 

5.3.3 Hypoteser 

Foregående analyse har tilgået GameStop casen fra tre forskellige vinkler. Eftersom short squeezet 

udsprang fra Reddit, analyseres først medlemmer af danske investeringsforas motivation og 

karakteristika gennem en spørgeskemaundersøgelse. Dernæst afdækkes drivere bag og undervejs i 
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første fase af short squeezet gennem en gennemgang af hændelsforløbet i de første 4 uger. Sidst 

eksemplificeres den varige effekt short squeezet indikerer at have haft på henholdsvis private og 

professionelle investorer. Med afsæt i disse tilgange forsøges i følgende afsnit at opstille tre 

hypoteser for konsekvenserne heraf, med fokus på fremtidige muligheder for short squeezes, fra de 

forskellige aktørers vinkel. 

 

Hypotese 1: Privatinvestorer vil i højere grad forsøge at udnytte short squeeze muligheder 

Som illustreret af spørgeskemaundersøgelsen og i det fremhævede Support.com eksempel viser 

medlemmer af investeringsfora at de aktivt søger at udnytte andre short squeeze muligheder. Fra 

teori vides at denne type herding behavior typisk kræver en leder - et individuelt medlem er 

nødsaget til at tage initiativ, identificere muligheden, og dele sin analyse med de øvrige medlemmer. 

Hvorvidt de øvrige medlemmer beslutter at tilslutte sig, afhænger udover analysens grundighed og 

antallet af andre deltagere, også lederens omdømme. Tiltroen til Keith Gill vil antagelsesvist være 

højere ovenpå GameStop casen, mens OP fra Support.com casen ligeledes vil have nemmere ved at 

overbevise flere medlemmer om at investere sammen med vedkommende. Et tegn herpå ses i 

øvrigt i kommentarsporet til opslaget fra figur xx, da en af følgerne anbefaler at starte en gruppe 

for at hylde OP, hvor der samtidig kan kommunikeres fremtidige muligheder. Succes avler succes, 

så i takt med at investorer præsenteres for flere muligheder, vil tilslutningen antagelsesvist ligeledes 

stige. 

 
Hypotese 2: Mediernes forhøjede opmærksomhed vil bidrage til at normalisere short squeezes 

Gennemgangen af GameStop hændelsesforløbet fremhæver de etablerede mediers rolle i 

forbindelse med at opbygge en betydelig opmærksomhed. Hvad end sammenhængen er tilfældig 

eller kan bevises statistisk er endnu uklart, men med tanke på konklusionerne fra Hsieh et al, virker 

det sikker at antage at mediernes ekstensive dækning af sagen accelererede den sneboldseffekt, 

som allerede var i gang (2020). I kølvandet på GameStop squeezet findes utallige eksempler på at 

medierne fortsat forsøger at lukrere på den opmærksomhed de selv har været med til at skabe. 

Etablerede medier som CNBS, Wall Street Journal, NBC, CBS, m.fl., har alle publiceret flere artikler 

med overskrifter i stil med: ”bliver (navngiven virksomhed) det næste GameStop?”. Denne tilgang 

er utvivlsomt med til at normalisere det ellers ekstraordinære fænomen, hvorved investorer 

risikerer at ignorere den store risiko forbundet med short squeeze handelsstrategien.  
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Hypotese 3: Hedge funds / Short sellers vil tage højde for den øgede short squeeze risiko  

I projektets gennemgang af GameStop casen kan muligheden for at profitere af et short squeeze 

fremstå en kende simplificeret. Muligheden afhænger naturligvis af mængden af short positioner, 

da der jo ellers ikke er nogen at squeeze. I takt med at flere og flere short sellers rammes af store 

tab, virker det rimeligt at antage at en del af dem vil begynde at tage højde for denne risiko. Har en 

hedge fund eksempelvis identificeret en virksomhed som short kandidat, men kan se at aktien 

allerede har en short interest på 50%, kan denne tænkes at tilgå investeringen med større 

forsigtighed. Ligeledes er det heller ikke utænkeligt, at der vil ses en positiv korrelation mellem short 

interest og volatiliteten optioner prissættes ud fra på det givne aktiv, hvilket vil gøre det dyrere at 

hedge short positionen. Slutteligt er det vigtigt huske hedge funds’ altoverskyggende mission: at 

maksimere afkastet. Som tidligere beskrevet synes etik og moral ligeledes at komme i anden række, 

og derfor kan det ikke udelukkes at hedge funds vil prøve at udnytte muligheden for at kreere øget 

opmærksomhed til egen vinding. Der er naturligvis tale om pure gisninger, men fjendtlige aktører 

ville potentielt, gennem et netværk af falske profiler, kunne påvirke andre investorer til at påvirke 

egen investering bedst muligt. Hvorvidt der i så fald ville være tale om markedsmanipulation er 

svært at vurdere, da politikere og jurister i GameStop casen hurtigt var ude at afvise det argument 

i forhold til Reddit investorerne. 
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6. Diskussion 

6.1 Effekt af Shorting Forbud 

Langt størstedelen af verdens investorer foretager investeringer med det ene formål – at forrente 

den investerede kapital ved at satse på en stigning i markedet. Præsenteres investor med to 

forskellige investeringsmuligheder med sikkert, men afvigende fra hinanden afkast, vil næsten altid 

vælges det højeste af de to. Short sellers søger ligeledes at maksimere afkast, men som bekendt ved 

at satse på et fald i markedet. Handlingen der udføres i forbindelse med en short transaktion 

influerer prisen på aktivet på to måder: 1) aktivet sælges, hvilket hæver udbuddet, og sænker derved 

prisen, og 2) markedet kender risikoen ved short selling, og derfor opfattes det som en kraftig tro 

på at aktien vil falde (Beber & Pagano, 2013). Effekten er velkendt, og derfor forbinder store dele af 

markedet short selling med et forfejlet etisk og moralsk kodeks. Faktisk viderebringer utallige 

medier netop dette moralske og etiske aspekt som en af hovedårsagerne til GameStop short 

squeezet, og som investorernes oprør mod disciplinen. Udlægningen er givetvis sand, men 

indeholder samtidigt et signal om at short selling udelukkende er negativt for markedet, og rejser 

spørgsmål hvorvidt handlingen burde ulovliggøres. Tidligere har man eksperimenteret med forbud 

mod short selling, hvilket introduceres i det følgende. 

 

Under Finanskrisen i 2008, fra 19. september til 8. oktober, indførte USA's Securities and Exchange 

Commission (SEC) restriktioner, og i nogle tilfælde forbud mod short selling, i aktierne af 

amerikanske finansielle institutter. Formålet var at ”begrænse indflydelsen af short selling på 

aktierne i den finansielle sektor, og øge investorers tillid til markedet, i et ekstremt volatilt og 

usikkert marked” (Hendershott, Namvar, & Phillips, 2013). Denne handling tager Beber og Pagano  

ligeledes udgangspunkt i, og konkluderer på baggrund heraf, at restriktionerne medfører en 

overvurdering af de aktiver der ikke kan shortes (2013). Årsagerne er forskellige. Prisen på et aktiv 

anses på ethvert tidspunkt som punktet hvor udbud og efterspørgsel er i ligevægt. Af dette kan 

udledes at prisen afspejler både investorers samlede positive og negative tro på aktien i fremtiden. 

Forbydes short selling fjernes muligheden for negative investorer at udtrykke bekymringen, og der 

holdes derved en hånd under udbudsniveauet. Samtidig fjernes en stor del af den handel, der 

normalt ville foretages efter offentliggørelsen af dårlige nyheder, eftersom kun nuværende 

investorer har mulighed for at reagere.  
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I et ekstremt scenarie hvor alle investorer i en given virksomhed har en meget stærk tiltro til 

fremtiden, risikerer man altså en situation, hvor dårlige nyheder ingen effekt har fordi investorerne 

ikke ønsker at sælge. På den måde holdes værdien af virksomheden kunstigt oppe, og evidens fra 

Hendershott et al viser at aktierne påvirket af forbuddet, ved dettes udløb i gennemsnit var 

overvurderet med 12,8%, mens aktierne der stadig kunne shortes, kun var overvurderet med 1,6% 

(2013). Værd at nævne er, at da forbuddet trådte i kraft var begge grupper overvurderet på samme 

niveau (Hendershott, Namvar, & Phillips, 2013).  

 

Selvom shorting altså har en negativ effekt på aktiepriserne og bidrager til at holde dem nede, 

argumenteres det at et forbud ikke skabe et mindre fejlagtigt marked. Både udbuddet og 

efterspørgslen må respekteres som ligevægtige faktorer i tilblivelsen af en fair pris. Et forbud vil 

ligeledes begrænse likviditeten på markederne og skabe en situation hvor negative nyheder har 

begrænset effekt på aktieprisen, og dermed øge risikoen for at bobler opstår, hvor investorerne på 

kort tid kan tabe endnu mere end det de har vundet. Det kan selvfølgelig diskuteres hvorvidt 

fordelene ved at fastholde legaliteten af short selling opvejer ulemperne, men de afledte effekter 

af et forbud beskrevet i Hendershott et al og Beber og Pagano, indikerer at der er store 

konsekvenser ved introduktion af sådanne forbud (2013) (2013). 

 
 

6.3 Kohærens, Kohæsion og Konsistens 

Den gode opgave er sammenhængende, både eksternt i forhold til emnet det omhandler, og internt 

de forskellige afsnit imellem. Derudover er den konsistent i anvendelsen af teori, begreber m.m. 

Dette betegnes i videnskabsteorien som henholdsvis kohærens, kohæsion og konsistens (Egholm, 

2014), og er vigtigt for at sikre et klart budskab. I udformningen af dette projekt er de forskellige 

afsnit revurderet undervejs, i takt med at dele af analysen har bragt ny viden frem. 

Problemformuleringen er ligeledes tilpasset undervejs, for at tilsikre sammenhængen mellem den 

faktiske analyse, og det projektet ønsker at besvare. Processen er udført med det formål at udforme 

et projekt der lever op til kohærens og kohæsionskravet. 
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Konsistensbegrebet refererer som nævnt til anvendelsen af teori, begreber m.m. (Egholm, 2014). 

Projektet har fra start haft dette for øje, for at tilsikre en klar kommunikation af budskabet. Teorier 

bruges på samme måde igennem projektet, og case specifikke begreber er bevidst gengivet i sin 

rene engelske form, for at eliminere risikoen for at dele af meningen forsvinder under oversættelsen. 

Den underliggende case omtales fx både ”GameStop casen”, ”GameStop short squeezet”, og 

simpelt bare ”GameStop”, for at sikre et flydende sprog, som er behageligt for læseren. Dette 

vurderes ikke at skade konsistensen.   

 

6.4 Validitet og Reliabilitet 

Med validitet menes gyldigheden af projektets konklusion i forhold til opgavens problem. Som 

Egholm beskriver, omhandler validiteten om ”hvorvidt vi måler det, vi siger, vi måler” (2014). Som 

nævnt er problemformulering genbesøgt for at skabe kohærens og kohæsion, og denne proces 

tilsikrer ligeledes at konklusion og problemformulering går hånd i hånd. Konklusionen bygger på en 

analyse af en spørgeskemaundersøgelse og sekundære kilder, hvilket betyder at datagrundlaget for 

konklusionen er sikkert, men kan forbedres. Personlige interviews kunne eksempelvis foretages for 

at dække alle aspekter af den psykologiske teori. 

 

Det gode projekt efterlader ligeledes mulighed for at genskabe analyse og konklusion. Begrebet 

reliabilitet refererer til, i hvor høj grad forskeren har ”formået at tydeliggøre, hvilke teoretiske og 

metodiske valg der er truffet, samt på hvilken baggrund valgene er truffet” (Egholm, 2014). Gennem 

netop denne tydeliggørelse bringes andre forskere mulighed for at opnå samme resultat via samme 

fremgangsmåde. Reliabilitet er særligt relevant i kvantitative studier, for at kunne påbevise 

statistikke sammenhænge. Dette projekt er overvejende kvalitativt, om end kvantitative metoder 

ligeledes benyttes indikativt. Spørgeskemaundersøgelsen er et eksempel herpå, og burde kunne 

genskabes eftersom alle spørgsmål og svar kan findes i vedhæftede excel bilag under 

fanen ’Spørgeskema’. Enkelte steder refereres til en tidsbestemt scanning af sociale medier. Disse 

kan ligeledes genskabes, om end det kan kræve en intensiveret indsats.  
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7. Konklusion 

Projektet satte ud for at undersøge Gamestop short squeezets på privat investorers adfærd, med 

særligt henblik på fremtidige short squeeze muligheder, gennem en analyse af flere forhold uddybet 

i underspørgsmålene fra afsnit 2.3. I det følgende konkluderes med baggrund i analysen alle disse 

spørgsmål samt den overordnede problemformulering. 

 

Short selling består af tre aktører og minimum to handler. Short seller låner aktier af short lender 

via en broker, og sælger dernæst aktien på det frie marked. Short seller betaler derefter både 

kompensation for manglende likviditet til short lender, og margin som forsikring for at kunne betale 

et eventuelt tab. For at lukke positionen, køber short seller aktierne for at levere dem tilbage. 

Margin opdateres dagligt baseret på dagens udsving i aktieprisen, hvorefter short sellers er 

påkrævet at opdatere forsikringspræmien for at positionen fastholdes. Under et short squeeze 

forsøger den ”angribende” part at tvinge short sellers til at lukke positionen, ved kunstigt at holde 

aktieprisen oppe, og derved forårsage et markant højere marginkrav. Såfremt short seller enten ikke 

kan eller vil fortsætte med at opfylde sin marginforpligtigelse, må vedkommende kapitulere og købe 

aktien tilbage til den kunstigt høje pris. Vedkommendes efterspørgsel vil få prisen til at stige 

yderligere, og forårsage endnu højere marginkrav hos andre short sellers. Et short squeeze kan 

derved sammenlignes med et korthus, hvor kun en enkelt stor short seller skal kapitulere for at få 

de andre med ned. 

 

Demokratiseringen af aktiemarkedet dækker over en strukturel ændring i sammensætningen af 

markedets aktører, med fokus på at gøre investering tilgængelig for alle. Historisk har 

handelsplatforme og brokers for private været forbundet med en vis kompleksitet, og til tider en 

uoverskuelig proces, ved ageren på aktiemarkedet. De senere år er flere såkaldte discount brokers 

indtrådt på markedet, med en udtalt mission om at gøre investering tilgængeligt for alle. Deres bud 

på at opnå dette, er at tilbyde en ekstremt brugervenlig investeringsplatform uden gebyrer og 

kurtage. Derudover tilbydes innovative produkter som eksempelvis copy-trading, en handelsstrategi 

hvor en anerkendt investors handler kopieres mod et gebyr. Investorer har altså muligheden for, på 

samme vis som på sociale medier, at følge såkaldte stock influencers de stoler på. 

Demokratiseringen har medført en stor stigning i private investorer, som nu tegner sig for 20-25% 
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af den daglige volumen på det amerikanske marked, og derved besidder en voksende magt. 

GameStop short squeezet kan ses som en illustration af denne magt. 

 

Aktiepriser bestemmes ifølge økonomisk teori ofte gennem analyse og forecast af virksomhedens 

fremtidige cash flows, som typisk kræver et højt tidsforbrug. Derfor vil det for mange private 

investorer virke uoverskueligt, enten som følge af manglende tid, lyst, eller evner. Nuværende priser 

på de ti største virksomheder på det amerikanske marked viser tegn på en markant overvurdering 

af fremtidig vækst, i hvert fald hvis en Discounted Free Cash Flow model benyttes som 

værdiansættelsesmodel. I et forsøg på at afdække potentielle årsager til overvurderingen 

introduceres Behavioral Finance, som modsat traditionel finansiel teori, tilgår investorer som 

væsener med følelser, og ikke maskiner, som udelukkende handler på baggrund af omfattende 

analyser og overvejelser. Projektet præsenterer seks psykologiske biases, som vurderes at forstyrre 

investorens rationelle beslutningsproces, og fordre uhensigtsmæssige investeringer. Regret 

aversion, hindsight, overconfidence, illusion of control og confirmation bias kan ydermere alle 

perspektiveres til GameStop investorer, hvor særligt først- og sidstnævnte antages at have spillet 

en stor rolle i investorernes beslutningstagen. Derudover anses disse biases at fordre en 

flokmentalitet blandt investorer, som vurderes at have været essentiel for short squeezets lange 

varighed og deraf succes. GameStop investorer følte sig som en del af noget større – et fællesskab, 

en bevægelse, eller sågar et oprør. I en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Facebook 

gruppen Aktieporteføljen, belyses motivationen af danske investorer i GameStop. Investorerne 

fremhæver frygten for at gå glip af gevinsten, at være bombarderet med muligheden, og at være en 

del af noget større, som hovedårsager. Respondenterne angiver ikke at have foretaget dybdegående 

analyser på short squeezets fortsatte succes, og derfor synes det usandsynligt at de kan antages at 

have handlet rationelt. 

 
Omtalte spørgeskemaundersøgelse afslørede ligeledes en essentiel udvikling i forhold til 

investorernes mulighed for at handle i flok. Aktieporteføljen har med cirka 100.000 medlemmer 

adgang til mange investorer og en betydelig samlet mængde kapital. Ud fra besvarelserne udledes 

at en større del af medlemmerne besidder både begrænset investeringsviden og erfaring, men en 

høj risikovillighed. Samtidig afslører besvarelserne at over halvdelen af respondenterne før har 

foretaget investeringer på baggrund af anbefalinger fra et andet medlem i gruppen. En betydelig 
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del af gruppen af nye investorer illustrerer begrænset viden – for disse har sociale medier særligt 

stor betydning, da det er her de søger viden og råd. Sociale medier har givet investorer en nem 

måde at dele viden og erfaringer på, og medlemmerne af online investeringsfora som 

Aktieporteføljen viser en villighed til at udnytte dette.  

 
GameStop short squeezet udsprang som bekendt fra det online investeringsforum WallStreetBets 

på Reddit. Første fase udspillede sig i perioden fra 11. januar til 5. februar. Gennem en analyse 

forsøges daglige udsving i aktiekurs og volumen forklaret af specifikke nyheder, antallet af google 

søgninger og antallet af publicerede artikler fra etablerede medier. Enkelte hændelser synes tæt 

korreleret med aktieprisen. At aktieprisen toppede dagen efter Elon Musks GameStop tweet anses 

eksempelvis ikke som en tilfældighed, idet der findes lignende tidligere eksempler. Dog vurderes 

den underliggende driver bag stigningen at være opmærksomheden genereret af tweetet som følge 

af Musks store fanbase. Skæves til antallet af google søgninger observeres en næsten identisk 

udvikling med aktiekursen, hvilket anses som en bekræftelse af forholdet mellem øget 

opmærksomhed og øget efterspørgsel. I starten af perioden skabtes denne opmærksomhed 

udelukkende via sociale medier, men i takt med at short squeezet udviklede sig, fangede det de 

etablerede mediers interesse. Dækningen af GameStop i de etablerede medier vurderes at have 

tiltrukket en ny stor gruppe investorer, og derved forstærket short squeezets mulighed for at 

fortsætte. Det demonstreres at medierne besidder en enorm magt herigennem, en magt, som de 

bør håndtere ansvarligt, eftersom misbrug kan have store økonomiske konsekvenser for almindelige 

mennesker.    

 
I projektet anses GameStop short squeezet som en succesfuld omfordeling af kapital fra 

professionelle til private aktører. Gennem demokratiseringen af aktiemarkedet, de øgede 

muligheder for at vidensdele og koordinere investeringer, samt offentliggørelsen af short interest 

data i real-time, konkluderes de underliggende forhold for fremtidige short squeeze cases at være 

yderst gunstige. Allerede nu observeres forsøg på at udnytte lignende situationer, blandt andet i 

den danske Facebook gruppe Aktieporteføljen. De etablerede medier fremmer ligeledes en short 

squeeze kultur via utallige artikler, der fremhæver muligheder gennem perspektivering til 

GameStop. Selvom det er forbundet med stor usikkerhed, udformes sidst i projektet tre hypoteser 

for fremtidens short squeeze adfærd. Det forudses at private investorer fortsat vil søge at udnytte 
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de gunstige muligheder, ud fra en tilgang af at succes avler succes – indtil det ikke gør. De etablerede 

medier vil bidrage til at normalisere short squeezes via øget opmærksomhed, hvilket allerede nu 

observeres som tendens. Slutteligt forudses short sellers at ændre adfærd, og indregne denne 

forhøjede risiko i deres investeringer. Hvad enten dette gøres ved at afholde sig fra at shorte hvis 

short interest i forvejen er høj, eller gennem mere omfattende hedging, vides endnu ikke. 

Overordnet konkluderes det at vi med overvejende sandsynlighed vil se signifikant flere short 

squeezes i fremtiden, sammenlignet med historien.  

 

Det konkluderes yderligere, at privat investorers investeringsadfærd har forandret sig siden 

GameStop short squeezet. Dog bør stilles spørgsmålstegn ved kausaliteten mellem de to. Hvorvidt 

adfærdsændringen skyldes GameStop, eller om GameStop short squeezet var kulminationen på en 

ulmende adfærdsændring tilvejebragt af andre forhold, vides endnu ikke. For at kunne konkludere 

med sikkerhed, i denne ”hønen eller ægget” diskussion, ville kræves betydeligt mere research.    
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