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Abstract 
 
The Swedish population has the world’s largest percentage of shareholders either by direct or 
indirect owning. Due to the increasing interest of equity capital markets, private as well as 
institutional investors rely on forecasts from financial analysts. The reason for this is due to 
the lack of expertise among investors in this area.  
 
Due to the fact that analysts influence the Swedish stock market immensely, it’s of great in-
terest to explore whether an analyst can be seen as a rational participant. At the same time, we 
would like to see what impact psychological factors have on the analysts in their work and 
which these psychological factors are. 
 
To battle these questions, we have chosen to take a qualitative approach in our research, 
basing it on interviews. In our opinion, interviewing a person gives a more balanced picture as 
the respondents have the possibility to have a dialog/discussion with the interviewer. The 
selection of interviewees was not random, instead we chose to interview nine different 
financial analysts working for big popular firms in Stockholm and Copenhagen.   
 
Our research presents the psychological factors which affect financial analysts. We are con-
vinced to have found strong enough indications to draw general conclusions for financial 
analysts, active on the Nordic stock market.   
 
The study has shown a given relation between experience and psychological effects. The 
awareness of the psychological impact on the stock market exists among all financial analysts. 
But we have found that it’s more likely for an inexperienced financial analyst to be affected 
by these. The factors that have the largest effect on analysts are mostly trends, herding, over-
reaction and noise.  
 
Finally our research shows a psychological position of dependence for the companies the 
analyst value. These are the providers of information for analysts, in practice a sale recom-
mendation can lead to less information being shared with him or her. Further on, it’s generally 
seen to be more commercial correct publishing a buy recommendation as these generate more 
incomes and business connection for the analyst’s employer. The conclusions points out that 
an analyst often adopts over-optimism when analysing companies.       
 
 

 
 



                                                                             
 

Förord 
 
Vi skulle härmed vilja uttrycka vår tacksamhet till alla de personer som på olika sätt har bi-
dragit till genomförandet av denna uppsats. Vi vill främst rikta ett stort tack till vår handle-
dare, Bengt Haraldsson, som under arbetets gång har stått till vårt förfogande. Därmed tackar 
vi för Ditt stöd och Dina värdefulla synpunkter.  
 
Dessutom vill vi tacka alla de analytiker från Sveriges ledande investmentbanker och fond-
kommissionärsfirmor som med en öppen och positiv inställning har bidragit med kunskap och 
erfarenhet samt medverkat i vår undersökning. Då alla våra respondenter är väldigt upptagna 
människor hyser vi stor tacksamhet för deras deltagande. 
 
Halmstad 2007-05-18 
 
_________________         _______________              ______________ 
Ewelina Stepniewska Marcus Österling Sebastian Pålsson 
 

 
 



                                                                             
 

Sammanfattning 
 
Procentuellt besitter den svenska befolkningen det största aktieinnehavet i världen, antingen 
genom direkt eller indirekt ägande. På grund av brist på tid och kunskaper förlitar sig många 
investerare, privata såväl som institutionella, på de professionella finansanalytikernas estimat. 
Då dessa har stor påverkan på den nordiska kapitalmarknaden avser vi att belysa vilka psy-
kologiska faktor som påverkar denne samt hur pass rationella dessa aktörer kan tänkas vara. 
 
För att finna svar på vår problemformulering har ett kvalitativt angreppssätt använts med av-
sikten att endast utföra intervjuer. Enligt oss återger detta angreppssätt en mer nyanserad bild 
av verkligheten eftersom det skapas möjlighet för diskussion med respondenterna. Primärdata 
har samlats in genom nio intervjuer med finansanalytiker på ansedda finansbolag i Stockholm 
och Köpenhamn. 
 
Studien påvisar vilka psykologiska faktorer som påverkar finansanalytiker. Vi är övertygade 
om att vi har funnit tillräckligt starka indikationer för att kunna dra generella slutsatser om 
psykologiska faktorers påverkan på finansanalytiker på den nordiska markanden samt vilka 
dessa är. 
 
Ur studien konstateras ett givet samband mellan finansanalytikers erfarenhet och deras benä-
genhet till att bli påverkade av psykologiska faktorer. Medvetenheten om psykologiska fakto-
rers påverkan är stor bland finansanalytiker. Vi har vidare funnit indikationer på att oerfarna 
analytiker löper större risk för att bli påverkade av marknadspsykologiska påtryckningar. 
 
Således tror vi att yrkeserfarenhet minskar inverkan av psykologiska faktorer samt tillåter ett 
mer oberoende ställningstagande. De psykologiska faktorer som har störst påverkan på finans-
analytiker har visat sig vara trender, flockbeteende, under- respektive överreaktion och infor-
mationsbrus.     
 
Slutligen påvisas även en psykologisk beroendeställning till det analyserade bolaget. Bolaget 
är till stor del tillkännagivaren av information för analytiker. Det påvisas återkommande fall 
av bolag som drar in på informationsutbudet för analytikern, då denne har gett en säljrekom-
mendation. Vidare anses en säljrekommendation vara mindre kommersiell då den genererar 
färre inkomster. På så vis går inkomster samt affärsförbindelser förlorade. Utifrån detta kan 
man dra slutsatsen att en finansanalytiker förhåller sig till en mer överoptimisk då denne ana-
lyserar bolag. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel redogör vi för uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion, syfte, av-
gränsningar och centrala begrepp. Problembakgrunden ger en grund för vilken frågeställ-
ningen sedan byggs på. Frågeställningen specificeras sedan mer ingående i syftet. Slutligen 
beskrivs uppsatsens fortsatta disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
I åratal har det från framför allt akademiskt håll hävdats att aktiemarknaden är rationell och 
effektiv. Man har således inte sett psykologiska faktorer som centrala för att förklara beteen-
det på aktiemarknaden. Kortfattat säger denna ståndpunkt att investeraren förväntas använda 
sig av all tillgänglig information för att skapa en rationell förväntan avseende dels värdeut-
vecklingen på det företag han tänker investera i och dels utvecklingen för ekonomin i sin hel-
het (Gyllenram, 2001). 
 
Men hur kan marknaden ständigt vara rationell och effektiv när det är människor som köper 
aktier och människor som säljer aktier. Vi människor är påfallande ofta irrationella i vårt 
handlande; inte minst i vår relation till pengar (Gyllenram, 2001). 
 
Genom historien möts vi av en rad mer eller mindre dramatiska börshändelser. Senast i maj 
2006 rasade börsen närmare 20 procent under ett par veckors tid. Med början i mars 2000 till 
och med mars 2001 raderades närmare 60 procent av värdet utav Nasdaq. Den erkända ”svarta 
måndagen” 19 oktober 1987 tillintetgjordes en fjärdedel utav det amerikanska börsnoterade 
näringslivet (Privata affärer, 2007). 
 
Händelserna i samband med börsraset i oktober 1987 visade att de flesta praktiskt tillämpade 
prognosmetoder var oförmögna att förutsäga denna turbulens på aktiemarknaden. Det tyder på 
att de prognosmetoder som fungerar tillfredställande under normala förhållanden inte duger 
för att förutsäga ovanliga händelser (Hägg, 1989).  
 
Det är således inte särskilt svårt att inse att enskilda placerares beteende knappast är rationellt 
när marknader i hysterisk yra rusar upp mot molnen i expressfart eller i full panik rasar brant 
och kraschlandar i kaos. Det torde också vara svårt att förklara varför så många så kallade 
rationella individer samtidigt kan ha en så samstämmig uppfattning och inställning, som i 
slutändan visar sig ekonomiskt katastrofal (Gyllenram, 2001).  
 
Teorier om Behavioral finance, marknadspsykologi, har uppkommit som ett svar till teorin 
om effektiva marknader, då ett flertal forskare inom finansiell ekonomi menar att individer 
inte alltid agerar rationellt. Det finns flera beteendemässiga resultat som kan ses som en för-
klaring till anomalier (se sidan 3) och dramatiska börshändelser på aktiemarknaden. 
 
Dessa teorier i marknadspsykologi bör utgöra ett komplement till traditionella finansierings-
teorier, då de tillsammans kan ge vägledning till bättre investeringsbeslut (Nofsinger, 2002). 
 
Investeringsbesluten är idag fler än någonsin. Det växande aktie- och fondintresset har till-
sammans med det svenska statliga pensionssystemet gjort Sverige till världens mest aktie-
ägande land i förhållande till antal invånare. Praktiskt taget hela befolkningen är idag ägare 
till aktier – antingen direkt eller indirekt via sina pensionsfonder (Lidén & Rossander, 2006). 
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En av många källor till den viktiga informationen för investerare på marknaden är finansana-
lytiker. Är marknaden effektiv finns det inte några felvärderade aktier och därmed så vore 
finansanalytikers insatser följaktligen överflödiga. Enligt Lars Olbert (1991) pekar dock 
många forskningsresultat på att marknaden inte alltid är helt informationseffektiv. Det medför 
att finansanalytikerna har en viktig roll att fylla som förmedlare av ekonomisk information till 
aktiemarknadens aktörer.  
 
Ser vi till historien bjuder dock denna på fatalt felaktiga rekommendationer vilket leder till 
slutsatsen att analytiker inte är mer än mänskliga, och kan i skrämmande stor grad påverkas 
av psykologiska faktorer (Lidén & Rossander, 2006).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Med anledning av risken för att även finansanalytiker kan agera irrationellt, känns det för oss 
centralt att inrikta vår studie på vilka psykologiska faktorer som påverkar finansanalytiker i 
deras analyser och då de sätter rekommendationer. 
 
Anledningen till varför det är intressant att studera psykologiska faktorers påverkan på analy-
tiker och deras prognoser är på grund av deras påverkan på både privata som institutionella 
investerare. Flertalet investerare har varken tid eller kunskap att göra egna analyser om fram-
tida utveckling. Därför stödjer sig många på analytikers estimat. 
 
Den övergripande frågeställning som vi således vill finna svar på är om finansanalytiker i 
turbulenta såväl som i stabila börstider frångår sina principer om rationellt handlande och 
istället låter psykologiska faktorer påverka deras rekommendationer. Nedanstående citat är än 
idag en väldigt vanlig åsikt i affärstidningar. 
 
"Jag har tuggat en del taggtrådsböcker om ekonomi, redovisning och aktievärdering. Kalkyler 
är förstås viktiga, men det är sällan de rationella övningarna som styr vårt agerande. Mjukis-

faktorer som känslor och grupptryck betyder lika mycket eller mer." 
 

(Mats Edman, Aktiespararna, februari 2002) 
 

1.3 Problemformulering 
 
Att belysa aktiemarknaden ur ett psykologiskt perspektiv utifrån finansanalytikerns synvinkel 
 

- Vilka psykologiska faktorer påverkar professionella finansanalytikers 
rekommendationer? 

 

1.4 Syfte 
 
Sammanfattningsvis är syftet således att studera marknadspsykologins påverkan på finans-
analytikers rekommendationer. 
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Med problemformuleringen i åtanke anses följande punkter bidra till att ytterligare belysa vårt 
problem samt leda till den slutsats vi söker: 
 

- undersöka vilka och i vilken utsträckning psykologiska faktorer påverkar analytikers 
rekommendationer 

- hur man som analytiker tar hänsyn till de psykologiska faktorerna på aktiemarknaden  
- undersöka vilka lärdomar man har tagit till sig de senaste åren och därmed utröna hur 

inställningen har förändrats till vikten av de psykologiska faktorerna  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart behandla den nordiska marknaden för värde-
papper. De intervjuer som ligger till grund för vår empiriska undersökning utförs endast på 
svenska finansanalytiker med säte i Sverige och Danmark.  
 
Vår undersökning begränsar sig även till professionella finansanalytiker och således inte pri-
vata investerare eller andra aktörer på aktiemarknaden. Med professionella finansanalytiker 
avser vi analytiker som i sin dagliga yrkesutövning analyserar och värderar aktier/företag. Vi 
kommer dock inte att göra någon djupgående analys av olika värderingsmodeller eller analys-
verktyg som används av dessa. 
 

1.6 Centrala Begrepp 
 
Aktiemarknad 
Med aktiemarknad avses andrahandsmarknaden för värdepapper, d.v.s. marknadsplatsen för 
att köpa och sälja aktier och fonder. 
 
Anomalier 
Anomalier är regelbundenheter i avvikelser i avkastning på aktiemarknaden över tiden. Med 
anomalier menas också att man kan förklara avkastningens storlek med andra faktorer än ris-
ken. Exempel på anomalier är småbolagseffekten, säsongseffekten, veckodagseffekten och 
P/E-effekten (Brealey, Myers & Allen, 2006). 
 
Finansanalytiker 
En finansanalytiker arbetar till vardags med analys och värdering av aktier. Aktievärdering 
innebär bl.a. att analytikern tolkar och vidareförädlar information som företagen delger aktie-
marknaden. Finansanalytikern agerar därmed ofta som en informationsförädlare mellan före-
tagen och investerarna (Olbert, 1992).  
 
Psykologiska faktorer 
Marknadspsykologiska fenomen som uppstår på grund av investerarens begränsade rationali-
tet och marknadens bristande effektivitet (Shleifer, 2000). 
 
Rekommendation 
Med rekommendation avses aktie- och fondrekommendationer i en tidning eller på Internet 
och innebär att investeraren får en konkret rekommendation om att köpa eller sälja en särskild 
aktie eller fond. De vanligaste typerna av rekommendationer är ”köp”, ”sälj” och ”behåll” 
(Lidén & Rossander, 2006). 
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 2 innefattar den teoretiska referensramen. I detta kapitel beskrivs tillgängliga teorier 
som anses bidra med ökad förståelse för problemområdet och är högst väsentliga för under-
sökningens senare utfall. 
 
Kapitel 3 behandlar metodavsnittet där undersökningens tillvägagångssätt får sin beskrivning 
och motivering. 
 
Kapitel 4 består av insamlad empiri. Det empiriska resultatet har samlats in genom intervjuer 
med olika finansanalytiker. 
 
Kapitel 5 behandlar empirin. I detta kapitel analyseras de empiriska resultat som framkommit 
samt kopplas till den teori som beskrivs i kapitel 2. 
 
Kapitel 6 redovisar de slutsatser som framarbetats i uppsatsen. I samband med detta ger för-
fattarna även förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 
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2. Teori 
 
Detta kapitel redogör för den teori och forskning som kan kopplas samman med de psykolo-
giska faktorer som kan påverka finansanalytiker. Inledningsvis redogörs för EMH vilken 
sedan övergår i fakta om de olika faktorerna. 
 

2.1 Aktiemarknadens effektivitet  
 
Att handla med aktier är att sälja och köpa risk och möjligheter. Efterfrågan styrs av olika 
aktörers tro på hur marknaden fungerar (Mälarstig, 2005). 
 
Det har i åratal främst från akademiskt håll hävdats att aktiemarknaden är rationell och effek-
tiv och psykologiska faktorer har inte ansetts vara en viktig förklaringsfaktor till aktiemarkna-
dens beteende (Gyllenram, 2001). Teorin om effektiva marknader utgår från investerare som 
är fullständigt rationella med syftet att maximera sin avkastning. I praktiken är det dock inte 
så enkelt, utan aktiemarknaden visar på avvikelser, t.ex. genom anomalier (Brealey et al, 
2006). Detta gör att teorin om effektiva marknader kan ifrågasättas. Det finns ett antal teorier 
och teser som förklarar förhållandena inom detta område som kallas Behavioral Finance eller 
marknadspsykologi. 
 
Debatten och diskussionen om aktiemarknaden är effektiv eller inte, har blivit än mer aktuell 
med tanke på de senare årens kraftiga kursrörelser på börserna runt om i världen (Gyllenram, 
2001). 

2.1.1 Traditionell syn – Den effektiva marknadshypotesen 
 
1953 gjorde den brittiske statistikern Maurice Kendall en upptäckt i sina studier av de finansi-
ella marknaderna. Kurserna på aktiemarknaden tycktes inte följa något som helst mönster, 
kursutvecklingen var helt slumpmässig. Han namngav detta fenomen ”Random Walk”. 
Kendalls upptäckt utgör grundstommen i det som idag kallas för Effektiva Marknads Hypote-
sen (Bernhardsson, 2002). 
 
Då tillgångarnas priser till fullo reflekterar all tillgänglig information är marknaden effektiv. 
Då kan företag, investerare och andra finansiella aktörer fatta korrekta beslut för resursalloke-
ring utifrån dessa priser. EMH innebär att priser reflekterar all tillgänglig information på 
marknaden (Brealey et al, 2006). 
 
Ett annat förekommande synsätt är att marknaden endast är effektiv om analytiker och inve-
sterare tror att den inte är effektiv (Bodie & Merton, 2000).  
 
Fama (1970) var den första att skilja på tre former av EMH; den svaga formen, den halvstarka 
formen och den starka formen. Skillnaden mellan dessa tre former är vilken typ av informa-
tion som återspeglas i aktiepriset. På en effektiv kapitalmarknad är all tillgänglig information 
diskonterad i priserna. Effektiva kapitalmarknader är en av de viktigaste grunderna för att nytt 
kapital ska fördelas på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. På en effektiv marknad ska en pla-
cerare inte kunna få högre avkastning genom att söka efter ny information. Teorin utgår ifrån 
att människan är rationell. En förändring i kursen skall endast kunna ske när ny och inte tidi-
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gare känd information presenteras för marknaden. Aktörerna förväntas använda sig av all till-
gänglig information och skapar på så sätt en rationell förväntan om utvecklingen av aktie-
marknaden och samhällsekonomin. Finansiella marknader är enligt detta synsätt rationella, 
stabila och effektiva och det går inte att förutse när rörelser i aktiekurser ska inträffa utan 
hjälpen av ny information (Brealey et al, 2006). 
 
Svag form av marknadseffektivitet 
Under den svaga formen av marknadseffektivitet antas aktiepriset återspegla all historisk in-
formation. Då den svaga formen av marknadseffektivitet är uppfylld går det inte att generera 
överavkastning genom att titta på hur aktiepriserna rört sig tidigare. Enbart teknisk analys och 
annan kartläggning av marknaden blir därför ineffektiv i jakten på överavkastning när svaga 
formen av marknadseffektivitet råder (Brealey et al, 2006). 
 
Halvstark form av marknadseffektivitet 
Den halvstarka formen av marknadseffektivitet är grunden i den mesta empiriska forskningen. 
Under den halvstarka formen av EMH antas all offentlig information reflekteras i tillgångar-
nas priser. Det är omöjligt att använda information tillgänglig för allmänheten för att förut-
säga framtida prisförändringar. Offentlig information inkluderar såväl historisk information 
om aktiens pris som informationen i företagens publikationer, delårsrapporter och annan stati-
stik (Brealey et al, 2006). 
 
Stark form av marknadseffektivitet 
I denna form av marknadseffektivitet återspeglas all information i priserna, offentlig såväl 
som privat. Denna form av marknadseffektivitet är en relativt extrem syn på marknadseffekti-
vitet där aktörer antas handla även utifrån privat information. Då aktörer agerar utifrån den 
privata informationen återspeglas detta i aktiepriset och således blir det endast ny privat in-
formation som kan generera överavkastning. Att finna denna nya privata information blir då 
snarare en fråga om tur, varför professionella investerare förlorar sitt värde på aktiemarknaden 
(Brealey et al, 2006). 

2.1.2 Kritik mot EMH 
 
Den effektiva marknadshypotesen har varit den mest centrala hypotesen inom finansiering i 
nästan 30 år. Under de senaste 20 åren har dock både teoretiska underlag samt empiriska be-
vis utmanat denna hypotes. Genom dessa nya teorier och bevis så har exempelvis Behavioral 
Finance vuxit fram som en alternativ syn på finansiella marknader. Denna teori, till skillnad 
från EMH, menar att finansiella marknader inte är effektiva (Schleifer, 2000).  
 
Anomalier 
Om en marknad innehåller anomalier innebär det att en aktör med vetskap om en sådan kan 
erhålla övernormal avkastning. En anomali på aktiemarknaden innebär att avkastningen av en 
aktie kan förklaras av en annan faktor än endast risken och att denna faktor är av regelbunden 
karaktär (Brealey et al, 2006).  
 
I slutet av 1970-talet gjordes många studier som påvisade att det finns en rad anomalier som 
till exempel P/E-talseffekten och januarieffekten, genom vilka investerare kunde tillgodogöra 
sig övernormala vinster. Detta är inte förenligt med EMH, men det är ändå svårt att utgående 
ifrån dessa ifrågasätta EMH. P/E-talseffekten innebär att det går att erhålla en större 
avkastning än genomsnittet genom att placera i aktier med låga P/E-tal (Brown, Harlow & 
Tinic, 1988). 
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Följande exempel är dock tydliga bevis på att det faktiskt går att generera övernormal avkast-
ning på marknaden (Bernhardsson, 2002): 
 

– Under 13 år (1977 till 1990) var Peter Lynch chef för Magellan Fund, världens största 
aktiefond. Lynch förvaltade som mest ett kapital på omkring 500 miljarder dollar, mer 
än dubbelt så stort som Sveriges BNP. 

– Ett annat exempel är George Soros. De som investerade i hans Quantum Fund 1969 
fick nöjet att se sitt kapital öka 600 gånger fram till 1996. 

– En av världens rikaste män, Warren Buffett, har överträffat index under 40 år, utan ett 
enda förlustår. Han startade tomhänt och byggde upp en privat förmögenhet på över 
100 miljarder kronor.  

 
”Nobody beats the market, they say. Except for those of us who do.” 

(Shefrin, 2002, s.70) 
 
Hypotesen om överreaktion  
En mer allvarlig kritik mot EMH kommer från de studier som visar förekomsten av ett bete-
ende hos investerare som ger upphov till (1) en långsiktigt överdriven prisvolatilitet och (2) en 
kortsiktig överreaktion till ny information. Den långsiktigt överdrivna kursrörligheten innebär 
att kurserna överreagerar jämfört med den långsiktiga utdelningstillväxten, medan den kort-
siktiga överreaktionen innebär att placerare tenderar att överskatta den senaste informationen. 
Det finns således ett samband mellan dessa företeelser. Hypotesen om att det föreligger en 
kortsiktig överreaktion på marknaden stöds av De Bondt & Thalers studie som visar att det 
främst är i företag vars ägare är privatpersoner som en överreaktion sker (De Bondt & Thaler, 
1986). 
 
Ovanstående resonemang styrks även av Damodaran (2004) som menar att en överreaktion 
uppkommer när ny information når marknaden och marknaden svarar genom att höja eller 
sänka kursen mer än vad som är skäligt. Detta beror på om det är en bra eller dålig informa-
tion som offentliggörs. Det som sedan händer är att kursen långsamt rör sig uppåt eller nedåt 
mot ett nytt jämviktspris, ett pris som skulle ha uppnåtts direkt på en effektiv marknad. 
 
Ett exempel på denna typ av överreaktion är raset i TeliaSonera-aktien den 2 maj 2007. 
Kursen sjönk med nästan 5 procent när Mats Odell meddelade att staten ska sälja ut 8 procent 
av innehållet. Detta var en kursnedgång som enligt Anders Andersson var en överreaktion. 
(Privata Affärer, 2007) 
 
Oinformerade aktörer 
Egentligen handlar mycket på börsen om informationsasymmetri, för om alla hade all infor-
mation samtidigt till ingen kostnad skulle det aldrig uppstå över- eller underprissättning efter-
som alla skulle veta företagets verkliga värde. Att det ändå förekommer informationsasym-
metri talar emot den effektiva marknadshypotesen (Brealey et al, 2006). 
 
Carlsson & Ångström (2003) menar vidare att det informationsflöde som formligen haglar 
över oss dagligen är så stort att vi aldrig kan hantera det på ett rationellt sätt. Informations-
flödet skapar definitionsmässigt ett kaos för alla aktörer. Det intressanta uppstår när man hit-
tar en viss ordning i detta kaos och ser att vissa mönster upprepas för enskilda aktier och bör-
ser som helhet. 
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Om aktiemarknaden är informationseffektiv anpassar sig aktiekurserna snabbt efter ny infor-
mation, då finns det inga felvärderade aktier eftersom all information är anpassad i priset. I 
detta fall skulle finansanalytiker vara överflödiga. Men om marknaden inte är informations-
effektiv behövs finansanalytiker och har då en viktig roll som informationsinsamlare och in-
formationsförmedlare (Olbert, 1992). 
 

2.2 Finansanalytiker 
 
En finansanalytiker arbetar till vardags med analys och värdering av aktier. Aktievärdering 
innebär bland annat att analytikern tolkar och vidareförädlar information som företagen delger 
aktiemarknaden. Finansanalytikern agerar därmed ofta som en informationsförädlare mellan 
företagen och investerarna (Olbert, 1992). 
 
Således är finansanalytikern en mellanhand på aktiemarknaden och är oftast anställda på olika 
fondkommissionärsfirmor eller särskilda analysavdelningar som enbart utarbetar analyser. 
Inom de flesta fondkommissionärsfirmor finns det en uppdelning i finansanalytiker, port-
följ/kapitalförvaltare och mäklare. Alla dessa kategorier arbetar med aktieanalys men i olika 
grad och inriktning. Finansanalytikern arbetar fram de ingående företagsanalyserna som ofta 
ligger till grund för investeringsbeslut hos kapitalförvaltare såsom portföljförvaltare och för 
den placeringsrådgivning som ges av rådgivare och mäklare (Olbert, 1992).  
 
Kapitalförvaltaren/Portföljförvaltaren arbetar oftast utefter de analyser som kommer från 
finansanalytikerna. Dessa rekommenderar även vilka aktier som bör ingå i en portfölj samt 
bedömer risken i aktieplaceringarna (Olbert, 1992). 
 
Finansanalytiker har således en viktig uppgift på aktiemarknaden som värderare och informa-
tionsspridare. Deras prognoser och rekommendationer påverkar olika aktiers prisrörelser såväl 
som riktkurser. Således påverkar de i stort börsen och de investerare som placerar sina pengar 
här. Att värdera ett företag och rekommendera en riktkurs, d.v.s. ett relevant pris på en aktie 
är en svår konst eftersom börsmarknaden och alla bolagsbranscher är dynamiska. Aktievärde-
ring har hög svårighetsgrad och ställer stora krav på analytiker och deras kompetens (Olbert, 
1991). 
 
Investerare förlitar sig på analytiker då de väljer aktier. Oavsett vilka summor det handlar om 
förlitar sig investerare oftast på experternas åsikter. Skandaler som t.ex. Enron har dock svär-
tat ner analytikers namn. Dock påpekar Bruce (2002) att den information analytiker bidrar 
med är mycket värdefull för marknaden och investerarna.  

2.2.1 Traditionell bild av analytikern  
 
Den traditionella och gamla ekonomiska skolan kretsar kring den perfekta och välinformerade 
människan, som alltid gör fullt rationella val med målet att maximera sin egen nytta. Männi-
skan ses alltså i de klassiska modellerna som en rationell, nyttomaximerande varelse som i 
alla lägen optimerar sina beslut (Brealey et al, 2006). 
 
Traditionell forskning utmålar analytikern till en rationell expert på marknaden för informa-
tion som förutspår framtida avkastning och gör handelsrekommendationer (Kahn & Rudd, 
1999). Den här synen på analytikern förutsätter att analytikers avkastningsprognoser inne-
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fattar all ny tillgänglig information utan biases. Med biases menas en uppfattning som inte har 
sakligt stöd, således en förutfattad mening som inte bygger på saklig fakta.  
 
Ett flertal senare studier visar dock på att ineffektivitet och biases ändå finns i analytikers 
prognoser. Dock återfinns olika resultat i denna forskning. Vissa resultat påvisar en under-
reaktion på ny information hos analytiker medan andra pekar på att analytiker uppvisar över-
reaktion (Kahn & Rudd, 1999).  
 
Easterwood & Nutt (1999) är inne på samma spår och menar på att analytiker uppvisar under-
reaktion på onormalt negativa prognoser medan de uppvisar överreaktion på onormalt positiva 
prognoser. Författarna drar slutsatsen att om man vill förstå analytiker och investerare måste 
man sammanfoga mänskligt beteende i den traditionella finansiella ekonomin.  
 
En modell för typiskt beteende för investerare och analytiker visar på att man ignorerar ”san-
nolikhetslagen” och beter sig som om händelser som sker nära i tiden är en del av processen 
att tjäna pengar samtidigt som man är slö med att uppdatera sina förväntningar med ny infor-
mation. Dessa två tendenser i beteendet leder i vissa situationer till underreaktion medan de i 
andra fall kan leda till överreaktion. Vidare påstår Easterwood & Nutt (1999) att analytiker 
reagerar starkt på information som bekräftar deras tidigare förväntningar. Thaler (1999) in-
stämmer och bekräftar att kognitiva faktorer påverkar individers värdering av tillgångar. 
 
Även Hägglund (2001) reviderar uppfattningen om den rationelle aktören, och visar att 
analytikern inte nödvändigtvis tillför rationalitet och korrekthet till marknaden. 

2.2.2 Individuella skillnader mellan finansanalytiker 
 
Det är naturligt att tänka sig att det kan finnas individuella skillnader mellan finansanalytikers 
förmåga att prognostisera vinster. Fondkommissionärer med större resurser borde kunna 
prestera mer adekvata prognoser. 
 
Forskningsresultaten pekar här åt olika håll. Några studier menar på att det inte finns några 
individuella skillnader mellan finansanalytikers förmåga att prognostisera vinster medan 
andra pekar åt det motsatta hållet (Olbert, L. 1991). 
 
Enligt Gärtner och Olbert (1995) besitter framgångsrika finansanalytiker antingen en överläg-
sen analytisk förmåga, har genom väl upparbetade kanaler ett informationsförsteg gentemot 
konkurrenterna eller använder en värderingsmetod som skiljer sig från andra finansanalyti-
kers. Intuition eller lång erfarenhet kan ge en analytiker ett visst försprång.  
 
Detta bekräftas även av Rees (1995) som menar att skillnaden mellan olika analytikers analy-
ser ligger i hur de värderar informationen samt vilka aktievärderingsmodeller de använder. 
 
Varje år presenteras sammanställningar över vilka finansanalytiker som rankas som bäst i 
branschen. De företag som analyseras får ge sina synpunkter på analytiker som följer deras 
bolag, och genom detta får man fram vilka analytiker som anses vara skickligast (Börsveckan, 
2000).  
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2.2.3 Finansanalytikers cykel 
 
Bruce (2002) påpekar att om man ska förstå en analytikers rekommendationer måste man 
först ha vetskap om analytikerns cykel. Cykeln är en beskrivning av alla de krafter som på-
verkar analytikern innan rekommendationen offentliggörs.  
 

 Den första faktorn som påverkar analytiker är företagsledningar. Dessa förser analyti-
ker med prognoser, budgetar för framtida avkastning och ger dem tillgång och möjlig-
het till diskussioner med anställda på företaget. I den här relationen kan man se analy-
tikern som en icke-betalande kund hos företaget, då analytikern behöver denna infor-
mation för att utföra sitt yrke. 

 
 Den andra sidan av den här relationen är att många analytiker jobbar för investment-

banker. Detta kan i vissa fall innebära att företaget är kund hos analytikern och den 
investmentbank denne jobbar på. I detta fall kan det bli så att analytikern blir ombedd 
att inte komma i vägen för investmentbankens relation till företaget, eller till och med 
hjälpa till med att få företaget att ”se bra ut”.  

 
 Den tredje relationen är mellan analytiker och investerarna. Analytikern förser 

investeraren med information om ett visst värdepapper. För detta är den underliggande 
viljan från analytikerns och hans arbetsgivares sida att investeraren ska göra affärer 
med det företag analytikern jobbar på. Detta för att företaget ska generera intäkter och 
vinst.  

 
Således går den slutliga relationen tillbaka till företaget då de påverkas av det pris och det 
värde analytikern sätter på dess aktier (Bruce, 2002). 
 
Många analytiker bedöms efter det flöde de bringar till det företag de jobbar på samt det före-
tag de analyserar. För att få ge ut rekommendationer som sedan resulterar i att man bedöms, 
krävs det enligt Sveriges Finansanalytikerförening (2006), att man uppträder professionellt 
genom att följa uppställda etiska riktlinjer. Dessa innebär att man som finansanalytiker ska: 
 

- Följa gällande lagar och andra tillämpliga regler. 
- Arbeta objektivt och seriöst och sträva efter bästa möjliga underlag för analyser, 

rådgivning och beslut.  
- Undvik att lämna känslig information om nuvarande eller tidigare uppdragsgivares 

förhållanden, om inte denne har givit sitt tillstånd.  
- Låt dig aldrig påverkas i din yrkesverksamhet av egna, familjens eller andra närståen-

des privata förhållanden.  
- Upplys alltid uppdragsgivaren eller annan berörd om potentiella intressekonflikter 

eller annat som kan inkräkta på förtroendet för din objektivitet eller självständighet. 
- Uppdragsgivarens intressen ska gå före egna intressen. 
- Bedriv inte likartad verksamhet utan arbetsgivarens medgivande  
- Underrätta arbetsgivaren om beroendeförhållanden eller annat som kan påverka ditt 

yrkesmässiga handlande.  
- Underrätta arbetsgivaren om uppdrag, ersättningar och förmåner från andra än arbets-

givaren. 
- Iaktta försiktighet i privata och närståendes värdepappersaffärer. 
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2.2.4 Analytikers intressekonflikt 
 
Analytiker är överlag inte speciellt villiga till att ge säljrekommendationer. Detta kan nämli-
gen innebära att de gör sig till fiender med företag som är kunder hos deras investmentbank 
vilket försämrar deras affärsrelation. Det kan till och med förekomma att analytiker utesluts 
som i sin tur innebär att dem missar värdefull information från det företaget i fortsättningen. 
Ett exempel på detta var då två analytiker på Merryl Lynch degraderade Time Warner aktier 
från ”köp” till ”neutral”. Detta fick till följd att företaget helt slutade förse dessa analytiker 
med information. Således har analytiker stor press på sig då de värderar aktier till företag som 
är kunder hos deras egna arbetsgivare (Bruce, 2002).  
 
Vissa företag har belönat de analytiker som marknadsför en aktie så att institutionella investe-
rare finner den intressant. Även undersökningar i Europa har visat att företag är mer villiga att 
lämna ut information till analytiker som tidigare har gett positiva rekommendationer för deras 
aktie. Den här typen av straff och belöningar har stor inverkan på analytiker. Anledningen till 
att analytiker låter sig påverkas i så stor grad grundar sig på belöningar och kompensationer 
(Bruce, 2002).  
 
Det här beteendet har under årens lopp lett till en del fiaskon. IT-krashen är ett exempel då 
analytiker gav köprekommendationer trots att IT-aktierna kollapsade. 
 
Även i fall där analytikern inte har ett så nära förhållande till företaget som ovanstående situa-
tion, d.v.s. när analytikerns jobb endast är att värdera aktier utan vidare förbehåll, är analy-
serna inte tvättsäkra. Orsaken till detta är slumpmässiga faktorer på marknaden samt informa-
tionsbrus (Bruce, 2002). 

2.2.5 Analytikers prognoser 
 
Forskning har visat på att analytiker tenderar att göra optimistiska prognoser. Tendensen att 
övervärdera framtida avkastning uppkommer ofta efter att ”dålig information” har tillkänna-
getts. Forskare menar att denna underreaktions anomalie är en ”cognitive processing bias”. 
Därmed menar man att analytiker misslyckas med att inkorporera negativa feedbacksignaler 
(Hunton, McEwen & Bhattacharjee, 2001).  
 
Hunton et al. (2001) menar vidare att det finns en annan psykologisk faktor som spelar in här, 
benägenheten hos analytiker att förmå sig att göra riskabla val som beskrivs i prospektteorin 
av Kahneman & Tversky (1979). Speciellt när initiala avkastningsprognoser visar på förlust 
kommer analytiker göra mer riskfyllda prospekt när de gör reviderade prognoser. Som ett 
resultat av detta kan således mer riskfyllda val leda till mer optimistiska prognoser. 

2.2.6 Fundamental analys som värderingsmodell 
 
I dagsläget finns två dominerande synsätt på aktieanalys, fundamental respektive teknisk 
analys. De som använder sig av fundamental analys menar att ett bolags värdering ska utgå 
ifrån bolagets fundamenta d.v.s. dess resultat, utdelning och eget kapital. Genom att analysera 
fundamenta försöker finansanalytikern värdera informationen och uppskatta en motiverad 
aktiekurs (Olbert, 1992). 
 
Inom den fundamentala aktieanalysen ryms ett antal värderingsmodeller; Gordons tillväxt-
modell, P/E-talsvärdering, Kassaflödesvärdering samt Substansvärdering. Olbert (1992) visar 
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i sina studier att fundamental aktieanalys nästan uteslutande är den vanligaste tekniken som 
finansanalytiker använder vid aktievärdering.  
 
En fundamentalanalys av börsen, som bara tar hänsyn till vinstutsikter, kreditmarknad etc. och 
som helt bortser från psykologiska faktorer, ger i vissa lägen dåliga prognoser för den fortsatta 
kursutvecklingen. Inte ens vid långa placeringar över en börscykel är det tillrådligt att enbart 
luta sig mot en fundamentalmodell, som inte tar hänsyn till psykologiska faktorer som place-
rarnas optimism och pessimism (Holmlund, 1993).  
 
Holmlund (1993) menar att de som är inriktade på cykliska affärer och i ännu högre grad de, 
som är inriktade på aktieanalys, om de vill använda en traditionell fundamentalmodell, måste 
ta med de psykologiska faktorerna i en sådan modell. 
 
Bernhardsson (1996) skriver vidare att anhängarna av EMH, genom antagandet att marknaden 
alltid har rätt, att fundamental aktieanalys i grund och botten inte har något att tillföra, efter-
som ingen kan förutsäga framtiden. Det enda som därför driver kurserna är det mänskliga 
beteendet och masspsykologi. Samma anhängare menar också på att majoriteten alltid har rätt, 
åtminstone på marknaden.  
 
Hur kommer det sig? Jo, majoriteten har alltid rätt i den bemärkelsen att det är majoritetsupp-
fattningen som driver kurserna, och därmed spelar det ingen roll om denna uppfattning är 
”rätt” eller ”fel”, d.v.s. i fundamentala termer. Om majoriteten av aktörerna har bestämt sig 
för en viss värdering av en särskild aktie så är det egentligen det som gäller (Bernhardsson, 
1996).   
 

2.3 Marknadspsykologi 
 
Området marknadspsykologi kan knappast definieras som en enhetlig teori utan kan beskrivas 
som en sammansmältning av finansiell ekonomi och det psykologiska fältet som försöker 
konstruera en detaljerad modell av det mänskliga beteendet på den finansiella marknaden 
(Brabazon, 2000). 

2.3.1 Prospektteorin 
 
Resultat från forskningen inom den kognitiva psykologin d.v.s. läran om människans beslut, 
beteende och handlande, har spelat en stor roll för utvecklandet av många av teorierna i Beha-
vioral Finance. Daniel Kahneman & Amos Tversky var bland de första beteendevetarna som 
fick stor uppmärksamhet i den finansiella debatten och då i synnerhet med publicerandet av 
prospektteorin som till skillnad från många tidigare studier i ämnet bygger på en empirisk 
undersökning (Kahneman & Tversky, 1979).  
 
Prospektteorin, eller förväntningsteorin som den också kallas, är kanske den mest inflytelse-
rika teorin inom marknadspsykologi området. Daniel Kahneman har genom så kallad pro-
spektteori påvisat att människan avviker från total rationalitet på aktiemarknaden. Prospekt-
teorin anger även att människor är inkonsekventa i beslutsfattande när samma beslutssituation 
presenteras på olika sätt, d.v.s. reagerar olika beroende på vinst, förlust, risk och säkerhet. 
Den subjektiva uppfattningen av den risk som föreligger i en viss situation påverkas av den 
uppskattade sannolikheten för att en given händelse ska inträffa (Kahneman & Tversky, 
1979).  
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2.3.2 Behavioral Finance 
 
Behavioral Finance innebär beteendeinriktad finansieringsteori, såsom aktiemarknadspsyko-
logi, och har fått ett kraftigt ökat intresse de senaste åren. Angreppssättet handlar om att ana-
lysera marknaden utifrån hur människor faktiskt reagerar i stället för antaganden om hur en 
rationell individ bör handla (Dreman, 2000).  
 
Psykologi är grunden för mänskliga begär, mål och motivation och är också bias till en mängd 
mänskliga brister som härstammar från perceptuella illusioner. De senaste 25 åren har man 
förstått att de primära känslor som bestämmer riskvillighet inte är girighet och rädsla utan 
hopp och rädsla. Att fela är mänskligt. Brister, fel och biases påverkar hela det finansiella 
landskapet inkluderat privata och institutionella investerare, finansanalytiker, kapitalförvaltare 
m.fl. (Shefrin, 2002). 
 
Rickard Wahlund, professor i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm, har 
gjort studier som visar att professionella analytiker och mäklare påverkas precis lika mycket 
av psykologiska faktorer som amatörer (Paulsen, 2000). 
 
Shefrin (2002) ger en mer normativ beskrivning av ämnet då han hävdar att marknadspsyko-
logi handlar om: 
 

- att känna igen sina egna och andras misstag 
- att förstå orsakerna till dessa misstag 
- att undvika misstag 

2.3.3 Shefrins tre teman 
 
Förespråkare för marknadspsykologi, inkluderat Shefrin (2002), menar på att ett antal psyko-
logiska fenomen genomsyrar hela det finansiella landskapet. Shefrin (2002) har organiserat 
dessa fenomen i tre teman: 

2.3.3.1 Tumregler  
Gör finansiella analytiker fel på grund av att de förlitar sig på tumregler? 
 
Marknadspsykologin svarar ja medan traditionell finansiering menar på att så inte är fallet. 
Marknadspsykologin säger att analytiker använder tumregler, så kallade heuristics, för att 
bearbeta data. Ett exempel på en tumregel är att historiska data är en bra indikator för framti-
den, så investera i den aktiefond som har den bästa historiken fem år tillbaka. Individer tittar 
gärna en bit tillbaka i tiden för att kunna förutspå framtida resultat men vad man då ofta 
glömmer är att den senaste historiken mycket väl kan vara genererad av slumpen (Shefrin, 
2002). 
 
Representativitet  
Representativitets tumregel bygger på vår överdrivna tilltro till att tidigare mönster skall upp-
repa sig samt att vi inte bygger sannolikheter på sannolikhetsläran. Hittar vi ny information 
som stödjer våra antaganden ger vi den mycket värde vilket gör att vi har en överreaktion på 
ny information. Observera att vår grundläggande tilltro till att historiken upprepar sig bara 
gäller för händelser som anses vara relevanta i dagens läge samt att det historiska är repre-
sentativt för dagens händelser (Shefrin, 2002). 
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Upprepning 
Upprepning bygger på analytikers överskattning av nya händelser och att de skall inträffa 
igen. Vi rannsakar hela tiden vårt minne efter liknande eller motsvarande händelser när vi 
fattar våra beslut. Det alternativ som vi har hört mest om kommer vi att välja intuitivt. Denna 
tumregel gör att vi då oftast väljer det vi känner bäst till och anser oss ha mest information 
om. På aktiemarknaden ger det utslag i att analytiker oftast väljer att rekommendera aktier 
som de av någon anledning anser att de känner väl till. Många individer väljer även att placera 
sitt kapital i det företag som de arbetar i och argumenterar detta valet med att de känner före-
taget, de vet vad som händer och anser en sådan placering vara mindre riskfylld. Denna tum-
regel gör att placerare har en överreaktion på ny information som behandlar något han känner 
väl till sedan tidigare (Shefrin, 2002). 
 
Överdriven självsäkerhet  
Att vara just för självsäker är ytterligare en tumregel vid beslutssituationer och agerande på 
aktiemarknaden. Enligt Nofsinger (2002) så har psykologer konstaterat att personer som är för 
självsäkra, övervärderar sin kunskap, undervärderar risker samt överskattar sin förmåga att 
kontrollera händelser. En person som är överdrivet självsäker är en som tror att dennes 
bedömningar och beslut är korrekta. Denna tumregel tenderar att leda till att de inte tar till sig 
ny information. Har vi en bestämd och självsäker uppfattning kring något kommer vi med stor 
sannolikhet att ha en underreaktion på ny information. Vi tror oss redan veta hur saker och 
ting ligger till. 
 
Shiller (2001) menar vidare att glädjen över en lyckad placering lätt leder till en optimism 
som innebär nya satsningar, ofta med större risktagande. Glädjekänslor kan normalt förstärka 
en tendens men endast i sällsynta fall driva den till en extrem.   
 
Ankring 
Ankring förklarar hur finansanalytiker reagerar på företagens tillkännagivanden om framtida 
avkastning. De reviderar inte avkastningsprognoserna tillräckligt för att reflektera över den 
nya informationen. Ankring innebär att placerares uppskattning av framtida värden tenderar 
att bygga på dagens värde. Problemet med ankring är ständigt närvarande på aktiemarknaden 
eftersom samtliga aktier alltid har ett pris och det är ganska enkelt att hitta information om 
historiska kursnivåer. Detta gör att vi kan missa det riktiga värdet om vi använder nuvarande 
pris som utgångspunkt (Shefrin, 2002). 
 
Ankring kan således medföra att investeraren inte accepterar det pris som denne räknat fram 
med hjälp av en kassaflödesanalys (Wärneryd, 2001). 
 
Aversion mot osäkerhet 
Finansiella analytiker föredrar det säkra före det osäkra (Shefrin, 2002).  

2.3.3.2 Utformningens påverkan 
Med utformning menas beskrivningen av ett beslutsproblem. Marknadspsykologin menar att 
både utformningen och beskrivningen av problemet såväl som substansen påverkar analyti-
kernas uppfattning om risk och avkastning (Shefrin, 2002).  
 
Förlustaversion 
Fenomenet utgår från prospektteorin och beskriver beteendet då man fattar beslut under risk 
och osäkerhet. Förlustaversion är en mycket påtaglig aspekt för de flesta aktiemarknads-
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aktörer. Detta innebär att placerare har stor motvilja mot att gå med förlust och därför är de 
beredda att förlora mer om det finns möjlighet att slippa förlusten (Shefrin, 2002). 
 
Kognitiva och emotionella aspekter 
Den kognitiva aspekten har att göra med hur människor organiserar information medan de 
emotionella förklara hur människor känner då de organiserar informationen. När det gäller de 
emotionella aspekterna är ångest en viktig faktor. Ångest i detta sammanhang innebär den 
smärta som man upplever i samband med en förlust (Shefrin, 2002). 

2.3.3.3 Ineffektiva marknader 
Marknadspsykologi menar på att tumregelsdrivna biases och utformningseffekter orsakar att 
marknadspriserna avviker från de fundamentala värdena vilket orsakar en ineffektiv marknad. 
Marknadspsykologi utgår alltså från att marknaderna är ineffektiva vilket står i rakt motsats-
förhållande till den traditionella finansiella teorin EMH (Shefrin, 2002). Även Shiller (2001) 
bekräftar att så är fallet och menar att aktiemarknaderna är mer volatila än vad de hade varit 
om de endast påverkats av fundamenta. Således är hans slutsats att de psykologiska faktorerna 
i allra högsta grad är en bidragande orsak till större volatilitet.  
 
Teorier i marknadspsykologi bör därmed utgöra ett komplement till traditionella finansie-
ringsteorier, då de tillsammans kan ge vägledning till bättre investeringsbeslut (Nofsinger, 
2002). Detta med tanke på att aktiemarknaden inte är korrekt värderad på kort sikt, utan den 
återgår och justeras till sitt korrekta värde på lång sikt. En vanlig diskussion bland forskarna 
är dock hur snabbt denna justering sker (Shefrin, 2002). 

2.3.4 Flockbeteende 
 
Flockpsykologin existerar idag rent fysiskt på aktiemarknaden. Genom att studera beteendet i 
ett större trading rum när det inträffar en oväntad ekonomisk händelse kan man märka hur 
sinnesstämningen ändras och hur olika individers skilda meningar inom kort smälter samman 
till en likartad uppfattning (Gyllenram & Ugrina, 2004). Likt marknaden agerar även analyti-
ker i flock. Deras analyser och vinstprognoser tenderar att följa råd från andra analytiker. En 
förklaring till detta kan vara att de använder sig av samma information (Siegel, 1998). 
 
Siegel (1998) påstår vidare att detta flockbeteende även har sin grund i att analytiker ofta 
granskas samt att de kan komma att jämföras med varandra. Tendenser till att speciellt unga 
analytiker inte vågar sticka ut näsan och ge rekommendationer som inte följer strömmen har 
upptäckts. Detta eftersom ett misslyckande kan slå hårt mot deras karriär.  
 
De Bondt & Forbes (1999) anser vidare att analytikers flockbeteende är särskilt intressant då 
det kan förstärka prognosfel. Detta då ett fel i en analytikers prognos skulle kunna vägas upp 
av andra analytikers prognoser. Vid förekomst av flockbeteende följer analytikerna istället 
varandra, varför felet kan komma att förstärkas. Intresset för flockbeteendet stärks ytterligare 
då analytikernas estimat registreras, och kan därmed studeras utan större svårigheter. 
 
Lars-Jonas Ångström menar att börsen utgör den största manifestationen i fredstid. Han liknar 
detta vid ett militärt förband där ca 20 % har förmågan att ta ett visst initiativ, 60 % bara följer 
mängden medan 20 % är rädda och vill egentligen inte vara med alls. Han menar att förhål-
landena är likartade på börsen (Carlsson & Ångström, 2003). Exempel på detta kan man finna 
i de finansiella prisbubblor som förekommit under historiens gång.  
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På ett övergripande plan innebär finansiella prisbubblor att tillgångspriser under en period 
snabbt växer till mycket höga och orimliga nivåer som inte är uthålliga (Dillén & Sellin, 
2003). 
 
En finansiell bubbla uppstår när fundamentala faktorer, såsom företagets vinstutveckling eller 
marknadsränta, förlorar inflytande på kursutvecklingen och vi i stället får en prissättning som 
styrs av att investerare i första hand ser till vad de tror att andra investerare kommer att göra, 
oavsett vilka skäl de har. En historisk tillbakablick visar att finansiella bubblor är ett ständigt 
återkommande fenomen (Bernhardsson, 2002).  
 
Den initiala prisuppgången är sällan fri från fundamental värdering, men någonstans längs 
vägen försvinner alltså det fundamentala och ersätts med ekonomiska förväntningar om fram-
tiden, psykologiska faktorer och flockmentalitet. Dessutom behöver det inte alls, vilket det 
kan tyckas vid en första anblick, vara irrationellt att placera kapital i något som enbart bygger 
på förväntningar. Så länge investeringen ger tillräckligt stor avkastning i förhållande till ris-
ken att bubblan spricker innan man avyttrat tillgången, är det ur individens perspektiv helt 
rationellt att investera i en tillgång som innehåller en prisbubbla (Dillén & Sellin, 2003).  
 
Vi lever som bekant inte i en perfekt värld, och inte heller aktiemarknaden är en plats för en-
bart rationella och förnuftiga beslutsfattare. På kort sikt är börsen ett mänskligt drama vars 
utveckling styrs mindre av de börsnoterade företagens faktiska vinstutveckling och mer av 
våra ständiga drömmar samt vår girighet och rädsla (Olbert, 1992). 

2.3.5 Trender  
 
Det finns ett flertal psykologiska faktorer som gör att marknaden följer trender, och dessa 
trender kan identifieras och med viss tillförlitlighet förutses. Det tydligaste exemplet på detta 
är att en uppåtgående väletablerad trend ofta håller i sig länge eftersom fler och fler aktörer 
upptäcker att en viss aktie har börjat stiga och därför lägger in köporder för att få vara med i 
uppgången. Framgång föder framgång, och uppgång ger uppgång. Det är grunderna i mass-
psykologi på de finansiella marknaderna (Bernhardsson, 1996). 
 
Vissa konservativa analytiker tar ingen hänsyn till pratet om trender på börsen. De anser ofta 
att marknaden är alltför sofistikerad för att påverkas av sådan enkel börspsykologi. Dock så 
menar Alfredsson (2000) att de flesta aktörer, både mäklare och analytiker, har stor respekt 
för dessa så kallade säsongsmönster.  

2.3.6 Informationsbrus 
 
Inom finansiella marknader kan informationsbrus eller ”noise” definieras som den raka mot-
satsen till information, d.v.s. ett rykte eller meningslös information (Black, 1986). Aktörer på 
aktiemarknaden använder sig ofta utav information för att genomföra bra affärer och ska en-
ligt Black (1986) också förväntas göra vinster genom informationen. Problemet uppkommer 
då aktören behandlar informationsbruset som en informationskälla. Detta leder till att aktörers 
värderingar av förväntad avkastning på aktier eller portföljer blir imperfekta, då informations-
bruset endast är en samling av obekräftade estimat.  
 
Orsaken till att människor använder och agerar utifrån informationsbrus kan enligt Black 
(1986) vara flera. Förekomsten av informationsbrus kan vara så stor att man helt enkelt inte 
förstår att det är informationsbrus man använder som informationskälla. Eller så kan det 
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rentav vara så att man föredrar att handla utifrån informationsbrus. Dessa förklaringar är inte 
giltiga om utgångspunkten är en effektiv marknad där människor är nyttomaximerare och fullt 
utnyttjar tillgänglig information. 

2.3.7 Förväntningar 
 
Förväntningar kan baseras på allt ifrån känsla av fullständig förvissning till ovisshet och rena 
gissningar. Även om framtiden många gånger är och känns osäker och oförutsägbar, så måste 
man som beslutsfattare göra antaganden om framtiden (Wärneryd, 2001).  
 
I ekonomisk teori bestäms en akties värde av förväntad avkastning och förväntad värdeut-
veckling, diskonterade till dagens värde. Denna förväntan antas vara lika med den subjektiva 
förväntan som ligger till grund för transaktionsbeslut. Redan under John Maynard Keynes tid 
i början av 1900-talet, som bland annat var en framgångsrik placerare, noterades det att inve-
sterares förväntningar tenderade att vara överoptimistiska. Dessa vägleddes av känslor, ofta 
benämnda intuition, snarare än av förnuftsmässiga kalkyler. Keynes kallade det för att de 
drevs av ”animal spirits”, känslor av självförtroende och optimism (Wärneryd, 2001).  
 
Wärneryd (2001) menar även att förväntningar bygger på att egna erfarenheter ges den största 
vikten. Om någon själv har upplevt något förhållande är det svårt att rubba en uppfattning 
med ny information som strider mot denna. Ny information som stärker ens tidigare antagan-
den tas däremot gärna emot. I lugna tider med en stabil utveckling spelar naturligt nog erfa-
renheter av den tidigare utvecklingen den största rollen för förväntningarna. Ny information 
måste vara mycket övertygande för att kunna uppväga vad erfarenheten säger.  
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras undersökningens tillvägagångssätt.  
 

3.1 Generell metod  
 
Vid utarbetandet av en uppsats finns två sätt mellan vilka man kan välja att se på verkligheten 
(Jacobsen, 2002). 
 
Anhängare av den första strategin, den deduktiva, hävdar att det bästa sättet att arbeta är att 
först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter gå ut och samla in em-
piri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna bygger 
på tidigare empiriska rön och tidigare teorier.  
 
Alternativet kallas den induktiva strategin. Här går forskarna motsatt väg, nämligen ”från em-
piri till teori”. Idealet är forskare som går ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar, 
samlar in all relevant information och till slut slår sig ner och systematiserar de data som de 
fått in. Med utgångspunkten från en sådan öppen ansats formuleras sedan teorierna.  
  
Vi kommer att förhålla oss till våra undersökningar med ett deduktivt angreppssätt. Därefter 
tolkar vi de empiriska resultaten utifrån de befintliga teorierna. Detta anses vara mest be-
hjälpligt med uppsatsens syfte i åtanke. Tyngdpunkten kommer således att ligga på att utifrån 
relevant teori, med stöd av våra empiriska resultat från intervjuer, dra allmänna slutsatser be-
träffande psykologiska faktorers påverkan på finansanalytiker. 

3.1.1 Empirisk undersökning 
 
Det kan ligga många olika avsikter bakom en empirisk undersökning, men ett gemensamt 
drag är att alla undersökningar har till syfte att skaffa fram kunskap (Jacobsen, 2002). 
 
Ny kunskap kan vara av två olika slag. För det första kan vi tala om genuint ny kunskap, i 
betydelsen ”något som vi inte alls har vetat förut”. Att ha som mål att frambringa sådan helt 
ny kunskap är mycket ambitiöst. Sådan kunskap är ofta revolutionerande i den meningen att 
den utmanar tidigare, etablerad kunskap på ett område.  
 
Kunskap kan också vara av en annan typ, nämligen när man har som mål att utveckla och 
förfina existerande kunskap. Denna kunskap representerar inte en brytning med tidigare anta-
ganden utan är snarare ett tillskott till och en utveckling av något som vi redan vet (Jacobsen, 
2002).  
 
Oavsett vilken slags empiri det rör sig om bör den uppfylla två krav: 

1. Empirin måste vara giltig och relevant (valid) 
2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel)  

3.1.2 Kvalitativ ansats  
 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den in-
tervjuades egna perspektiv. Även om forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt 
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samtal, utnyttjar den som professionell intervju ett angreppssätt och en frågeteknik av arteget 
slag.  
 
I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, om ett 
utbyte av synpunkter mellan personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse 
(Kvale, 1997). 
 
För att besvara vår frågeställning och uppfylla studiens syften har vi således valt att göra en 
kvalitativ fallstudie. Genom en kvalitativ studie blir det möjligt att fokusera på finansanalyti-
kern och genom det analysera hur denne tolkar och formar verkligheten samt hur han blir på-
verkad av denna. Via den kvalitativa studien förväntar vi oss uppnå en djupare beskrivning 
och ge en djupare förståelse för uppsatsens ämne. 

3.1.3 Fördelar med kvalitativ ansats 
 
Kvalitativ metod lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare. 
Öppenhet kan vara ett nyckelord för denna ansats. Forskarna påtvingar inte dem undersökta 
fasta frågor med givna svarskategorier. Därmed kan vi hävda att kvalitativa ansatser ofta får 
hög intern giltighet. De får fram den ”riktiga” förståelsen av ett fenomen eller en situation.  
 
Kvalitativa ansatser är också flexibla. Utgångspunkten är ju att vi har en problemställning 
som vi vill få belyst. Men denna problemställning kan ändras efter hand som vi får veta mer. 
Processen blir interaktiv, d.v.s. vi kan gå tillbaka och ändra problemställningen och datain-
samlingsmetoden under undersökningens gång (Jacobsen, 2002). 
 
Vi analyserar data efter hand som vi får in dem, och utifrån denna analys kan vi sedan ändra 
den fortsatta datainsamlingen.  

3.1.4 Nackdelar med kvalitativ ansats  
 
Ett problem vi möter med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande. Ingående in-
tervjuer tar ofta lång tid. Om vi har begränsade resurser måste vi ofta nöja oss med få respon-
denter. Vi måste alltså företa ett val där vi prioriterar många variabler framför många enheter, 
d.v.s. en intensiv utformning. 
 
Detta att vi med kvalitativ metod bara kan nå ett fåtal personer gör att vi får ett problem med 
representativiteten hos dem vi frågar. Är dessa få personer representativa för andra än sig 
själva? Kvalitativa ansatser stöter alltid på denna typ av generaliseringsproblem.  
 
En annan svaghet är att den information vi får in är ganska svår att tolka på grund av sin ny-
ansrikedom. En intervju på en timme utgör en väldig mängd ord. Dessutom är data ostrukture-
rad, något som bland annat gör att det är svårt att ordna den i lätta överskådliga kategorier. 
Data är med andra ord mycket komplexa (Jacobsen, 2002).   
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3.2 Praktisk metod 

3.2.1 Insamling av primärdata  
 
Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod för att få en djupare och deskriptiv bild av 
vårt valda undersökningsområde. Vi anser att den kvalitativa metoden är den som är bäst läm-
pad för vår uppsats samt att den kommer att bidra till en mer specifik och unik information 
från våra uppgiftslämnare. En kvalitativ fallstudie anses därför hjälpa oss uppnå vårt syfte på 
bästa sätt varför vi i detta fall anser den vara överlägsen den kvantitativa ansatsen. Främsta 
motivet för vårt val är således strävan efter en mer djupgående insikt i de bakomliggande psy-
kologiska faktorerna som påverkar finansanalytikerna.  
 
Ytterligare en anledning till att vi väljer att använda den kvalitativa ansatsen är att den även är 
flexibel. Vi ser detta som en fördel med tanke på hur abstrakt psykologi i allmänhet är. Vi vill 
därmed gardera vår undersökning med denna möjlighet, att kunna gå tillbaka och ändra data-
insamlingsmetod under undersökningens gång.  
 
Vi anser att intervjuer i kombination med litteraturstudier är det mest lämpade tillvägagångs-
sättet då det är finansanalytikers specifika åsikter och beteenden som vi vill belysa och analy-
sera i vår uppsats. Insamlingen av primärdata har således genomförts genom telefonintervjuer 
respektive personliga intervjuer på plats i Stockholm och Köpenhamn. Detta för att vi vill 
uppnå en djupare förståelse kring vilka psykologiska faktorer som påverkar vår målgrupp, 
finansanalytiker. Båda intervjuteknikerna gav möjligheten att ställa mer komplexa frågor 
kring ämnet än vad en kvantitativ ansats hade tillåtit. De personliga intervjuerna gav än större 
möjlighet till detta och har i stor grad bidragit med kvalitativ primärdata. Då alla våra respon-
denter befann sig på annan ort har insamlingen av primärdata varit en tidskrävande process. 

3.2.2 Insamling av sekundärdata  
 
I inledningsskedet var målet att snabbt försöka skaffa sig en bild av det valda ämnesområdet. 
Mycket kraft lades på att ta fram litteratur specificerat på effektiva/ineffektiva marknader 
samt rationella/irrationella investera. Detta resulterade i att vi automatiskt gled in på huvud-
området i form av Behavioral Finance och senare således de faktorer som leder till irrationa-
liteten på aktiemarknaden.  
 
Initialt innebar denna förundersökning en massiv litteraturgenomgång, med litteratur hämtad 
först och främst från lokala bibliotek men även genom en hel del fjärrlån från bibliotek runt 
om i landet. Denna litteratursökning gjordes i huvudsak med hjälp av högskolebibliotekets 
databas HULDA samt den nationella databasen LIBRIS. Med tanke på att forskningen inom 
ämnesområdet var relativt knapphändig i Sverige, blev vi tvungna att i större omfattning rikta 
in oss på främst amerikansk litteratur samt artiklar ifrån utländska tidskrifter. Den svenska 
litteraturen inom marknadspsykologi kan dessutom beskrivas mer som skönlitterär. Detta bi-
drog till att det var svårt att dra relevanta slutsatser av denna.  
 
Redan i början av uppsatsskrivandet strävade vi efter att försöka tänka så långt fram i tiden 
som möjligt och därigenom försöka finna teorier som innebär maximal nytta för att kunna 
besvara den frågeställning som väckts i problemformuleringen. 
 
I takt med att vi med tiden fick en bredare kunskap inom området började även vetenskapliga 
artiklar, ämnesaktuella tidningsartiklar samt avhandlingar att studeras. Dessa hämtades i väl-
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digt stor grad med hjälp av olika typer av sökmotorer på Internet. Detta gav oss en ännu bre-
dare grund att stå på, och man förstod snabbt vilka som kunde tänkas vara frontfigurer inom 
ämnet.  
 
I vårt sökande efter relevanta tidskrifter och artiklar har vi främst använt oss utav databasen 
ELIN på Lunds Universitet. Av dem databaser vi har använt oss utav ansågs ELIN vara den 
mest lämpliga då den gav flest träffar på våra sökningar. De tidskrifter som har använts mest 
frekvent är Journal of Behavioral Finance, Journal of Finance och Financial Analyst Journal. 

3.2.3 Urvalsprocess 
 
En urvalsprocess kan enligt Jacobsen (2002) gå igenom ett antal definitiva faser eller steg.  
 
Steg 1: Skaffa överblick av alla som du skulle vilja undersöka om du hade obegränsat med tid, 
pengar och analysmöjligheter.  
 
För att ge en överblick av den totala målgruppen, hade vi genom dessa förutsättningar valt att 
intervjua alla professionella tjänstemän i Sverige som i någon form arbetar med värdepap-
persanalys i sitt yrke. För att realisera detta under ovanstående förutsättningar hade vi vänt oss 
till alla Sveriges stora finansbanker, fondkommissionärer, nätmäklare, kapitalförvaltare samt 
den Svenska finansanalytikerföreningen (SFF), för att därigenom erhålla all tillgänglig kon-
taktinformation till var och en av deras medarbetare. Detta är således den teoretiska popula-
tion som i detta steg hade utgjort vår empiriska undersökning. Dessvärre erbjuder inte vår 
verklighet dessa förutsättningar. 
 
Steg 2: Dela in populationen i undergrupper   
 
Med tanke på den tid som vi har till förfogande i detta uppsatsarbete är vi realistiskt sett 
tvungna att dela in ovanstående totala population i undergrupper.  
 
Inom de flesta fondkommissionärsfirmor finns det en uppdelning i finansanalytiker, port-
följ/kapitalförvaltare och mäklare. Alla dessa kategorier arbetar med aktieanalys men i olika 
grad och inriktning. Av dessa tre undergrupper har vi endast valt att inrikta oss på finansana-
lytiker. Finansanalytikern arbetar fram de grundliga företagsanalyserna som ofta ligger till 
grund för investeringsbeslut hos kapitalförvaltare såsom portföljförvaltare och för den pla-
ceringsrådgivning som ges av rådgivare och mäklare.  
 
Steg 3: Välj kriterier för urval av respondenten   
 
Kraven på dessa professionella finansanalytiker är att de dagligen sysslar med finansiell ana-
lys, d.v.s. i vårt fall värdering av aktier och fonder.   
 
Då uppsatsen fokuserar på svenska finansanalytiker var det naturligt för oss att kontakta olika 
fondkommissionärer och investmentbanker som har säte här i Sverige.  
 
Vi har således valt att inte ställa upp kriterier såsom att de skulle vara inriktade på en speciell 
bransch eller ha arbetat ett visst antal år. Detta var ett medvetet val från vår sida och grundade 
sig i dels det faktum att det är relativt svårt att få intervjuer med dessa samt att vi gärna ville 
ha respondenter med olika erfarenhet. Detta ansåg vi skulle höja kvaliteten på de slutsatser vi 
senare skulle dra av det insamlade materialet samt leda oss till en originell analys.  
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Till en början skickades ett introduktionsbrev via e-mail till vissa av dessa kontakter för att se 
om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi insåg dock fort att detta inte var ett bra 
kontaktsätt då få svarade på dessa e-mail, och de som svarade var inte villiga att medverka. 
 
I samband med detta ändrade vi taktik och kontaktade istället alla på listan per telefon för att 
höra om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Till vår stora förvåning var detta sätt 
mycket effektivare och de flesta visade sig vara positiva. Efter kontakten per telefon skicka-
des introduktionsbrevet (Se bilaga 1) ut till dessa som förklarade uppsatsens syfte samt inne-
höll ett utkast av vårt intervjuunderlag (Se bilaga 2). Respondenterna fick sedan några dagar 
på sig att se över detta och ta ställning till om de kunde tänka sig att ställa upp eller inte, varpå 
intervjuerna bokades. 
 
Vårt mål var att intervjua mellan sex och åtta analytiker. Vi har således uppnått detta mål då 
nio intervjuer har genomförts, exklusive våra två pilotintervjuer som genomfördes per telefon 
vid ett tidigare skede. Av dessa har fem intervjuer gjorts på plats vilket för vår del har innebu-
rit resor till både Stockholm och Köpenhamn. Resterande fyra intervjuer har genomförts per 
telefon vilket har varit ett krav från berörda respondenter. Alla respondenterna arbetar som 
finansanalytiker på respekterade fondkommissionärsbolag och investmentbanker i ovanstå-
ende två huvudstäder.  
 
Vi anser att nio intervjuer har gett oss ett bra underlag för att genomföra en djupgående ana-
lys. Vi tror inte att genomförande av fler intervjuer med finansanalytiker i någon större mån 
hade gett oss andra resultat.  

3.2.4 Intervjuteknik 
 
Intervjun är råmaterialet för den senare meningsanalysen. Kvaliteten hos den ursprungliga 
intervjun är avgörande för kvaliteten hos den senare analysen, verifieringen och rapporte-
ringen (Kvale, 1997)  
 
Då vi skriver en kvalitativ uppsats har vi som ett led i detta valt att använda oss utav en 
öppen, individuell intervjumetod. Jacobsen (2002) skriver att en förstrukturering av en sådan 
intervju är en slags slutning av datainsamlingen och att undersökaren följaktligen avviker från 
den kvalitativa metodens ideal. Vi har dock valt att utarbeta en viss förstruktur till vårt inter-
vjumaterial, stöd till detta val finner vi även i Jacobson (2002) som menar på att en ansats 
utan någon form av förstrukturering leder till att data blir så komplexa att de nästan blir 
omöjliga att analysera. Vi instämmer i författarens påstående att viss strukturering leder till att 
vissa aspekter hos intervjun sätts i fokus. Detta val görs med insikten i de nackdelar det kan 
innebära, men vårt beslut har grundats på vår övertygelse om att detta kommer att leda till ett 
bättre resultat samt underlätta den senare analysen av materialet. Vi tror vidare att detta, som 
även Jacobson (2002) styrker, ändå kommer att tillåta en hög grad av öppenhet i våra inter-
vjuer. 
 
Vi har således upprättat en plan för vad samtalet skall innehålla samt utarbetat ett intervju-
underlag. Detta anser vi förbättra kvaliteten på intervjuerna samt den senare analysen av 
dessa. Detta upplägg hoppas vi ska säkerställa att vi kommer in på de viktiga ämnena som vi 
vill belysa. 
   
Under intervjun kommer vi att följa rådet som ges av Jacobsen (2002), d.v.s. att ämnena tas 
upp i den ordningsföljd som känns naturlig för intervjuobjektet. Intervjuunderlaget kommer 
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att användas om uppgiftslämnaren av sig själv inte kommer på ett ämne som vi skulle vilja få 
belyst. 
 
Inom metodlitteraturen skiljer man mellan två huvudgrupper av intervjuplatser; en intervju-
situation som är naturlig för intervjuobjektet och en som är konstlad. Detta val är viktigt på 
grund av kontexteffekten, forskning visar på att den miljö där intervjun försiggår regelbundet 
påverkar innehållet i intervjun (Jacobson, 2002). Konstlade miljöer kan leda till att man får 
konstlade svar. Dessa argument i kombination med våra intervjupersoners geografiska sprid-
ning har lett till beslutet att alla intervjuer kommer att försöka göras i en naturlig miljö. En 
annan bidragande faktor är att våra intervjupersoner troligtvis inte heller kommer att ha tid 
eller möjlighet att genomföra intervjun på annan än sin naturliga arbetsplats. 
 
För att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer har vårt upprättade intervjumaterial 
använts genomgående på alla respondenter. Detta för att underlätta sammanställningen av 
svaren samt för att möjliggöra jämförelse då vi tror att det kan leda till viktig output. Detta 
förväntas också bidra till att analysen av den nyinsamlade informationen underlättas.  
 
Respondenterna är genomgående anonyma. Vi tror att denna anonymitet kommer att höja 
validiteten och reliabiliteten på vårt resultat, då respondenter i annat fall kan tänkas vara till-
bakadragna och hämmade att svara ärligt. Vi har fått uppfattningen om att aktörer på markna-
den är förtegna med att erkänna att allmänt kända psykologiska faktorer påverkar även dem. I 
övrigt är finansanalytikerns rykte väldigt viktigt varför man kan tänka sig att dem inte öppet 
vill annonsera svaghetstecken.   
 
Under intervjuerna har vi tagit hjälp av en bandspelare för att respondenternas svar skall vara 
fullständiga och tillgängliga under analysen av dessa. Då intervjuerna var mellan 50 – 120 
minuter långa hade det för oss annars varit svårt att få med alla svar fullständigt. De inspelade 
intervjuerna har sedan ordagrant återgetts och skrivits in i dokument. Vi anser att vi genom 
detta har skapat en bättre grund för analys än om vi bara hade antecknat under intervjuerna. 
 

3.3 Metodkritik  

3.3.1 Reflektioner kring metodval 
 
Ett alternativ till vårt metodval hade varit att skicka ut enkäter för att komplettera intervju-
erna. Detta var även tanken från början. Dock beslutade vi oss för att inte genomföra enkät-
undersökningen då det visade sig att bortfallet var nästan 100 % då respondenterna kontakta-
des via e-post. Att bara låta de respondenter som intervjuades att svara på enkäten ansågs inte 
ge enkäten någon reliabilitet då det hade varit så få som då hade svarat på denna. Därmed 
övergavs idén om att komplettera intervjuerna med enkäter då de inte ansågs bidra till att höja 
uppsatsens trovärdighet.  

3.3.2 Validitet 
 
Enligt Darmer & Freytag (1995) åsyftar validitet till att det som bör mätas faktiskt mäts, d.v.s. 
en överrensstämmelse med vad vi utgår ifrån, söker och slutligen kan förväntas att komma 
fram till. Vidare delas validitet in i två grupper, extern och intern validitet. Extern validitet 
avser studiens möjligheter till att dra slutsatser ifrån det specifika till det generella.  
 

23 
 



                                                                             
 

Den interna validiteten uttrycker hur väl det framtagna resultatet överrensstämmer med verk-
ligheten (Lundahl & Skärvad, 1992). 
 
Vi har under uppsatsarbetet genomgående försökt att vidta åtgärder för att öka studiens vali-
ditet. Vi har kämpat hårt för att genomföra så många intervjuer som möjligt, dock med vet-
skapen om att alltför många hade kunnat leda till svårigheter med sammanställning och ana-
lys. Då vi har genomfört så många som nio intervjuer anser vi detta bidra till en relativt hög 
validitet. Självfallet hade det varit önskvärt att genomföra många fler, men med denna uppsats 
syfte i åtanke beslutades att detta antal var tillfredställande för att på ett bra sätt analysera 
materialet och därigenom komma fram till relevanta slutsatser. 
 
Andra åtgärder som vidtagits för att stärka uppsatsens validitet har varit att vi i förväg har låtit 
framtida respondenter få ta del av intervjuunderlaget. Därmed gavs respondenterna möjlighet 
att förbereda sig innan intervjutillfället vilket medför mer genomtänkta svar. Vår åtgärd fick 
effekt och påvisades genom att alla intervjupersoner både hade läst igenom alla frågor samt 
även gjort vissa anteckningar. I den mån det har varit möjligt har intervjuerna genomförts på 
plats vilket enligt oss har bidragit till en nära kontakt med respondenten vilket också är en 
faktor som stärkt validiteten. 
 
Möjligheten att efter intervjutillfället ha återkommande kontakt med intervjupersonerna har 
utnyttjats från både vår och respondenternas sida. Således har alla missförstånd och missupp-
fattningar raderats vilket ytterligare stärkt validiteten. 

3.3.3 Reliabilitet 
 
Utifrån en kvalitativ studie anses reliabiliteten vara av stor vikt för slutsatsen. Reliabiliteten 
åsyftar till att studien ska vara tillförlitligt samt beständig i det resultat den slutligen resulterar 
i. Ett bra mått på att en undersökning utförts med god reliabilitet är då samma resultat uppnås 
oavsett vem som utför undersökningen eller under vilka omständigheter den sker (Lundahl & 
Skärvad, 1992). 
 
Genomgående har vi därför försökt att skapa en så hög reliabilitet som möjligt och nedan be-
lyser vi på vilka sätt vi anser att reliabiliteten i vårt arbete har stärkts. 
 
Genom att genomföra djupgående intervjuer på plats har vi haft möjlighet att försäkra oss om 
att vi får svar på de frågor vi verkligen ville ha besvarade. Vi har således haft möjligheten att i 
viss grad avstyra utsvävningar som inte är relevanta för att istället behålla fokus på vår fråge-
ställning. 
 
För att säkerställa att vårt intervjuunderlag skulle uppfylla våra förväntningar samt leda till 
relevanta svar och givande diskussioner fördes först diskussioner med vår handledare varpå 
det genomfördes två pilotintervjuer per telefon. Två finansanalytiker från en investmentbank 
och en fondkommissionärsfirma medverkade. Dessa gav oss indikationer på vilka frågor som 
var bra och vilka som inte fungerade. Utefter detta gjordes sedan ändringar, vissa frågor togs 
helt bort medan andra utvecklades och omformulerades. 
 
En ytterligare åtgärd och därmed en bidragande faktor för att upprätthålla en tillfredsställande 
reliabilitet har varit användandet av bandspelare under våra intervjuer. Detta har för oss möj-
liggjort att respondenternas fullständiga och ordagranna svar varit tillgängliga då vi har arbe-
tat med vår analys. 
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En studies reliabilitet kan även påverkas av intervjuarens professionalism. Då vår utbildning 
har varit väldigt projektinriktad har vi ett flertal gånger planerat och genomfört intervjuer. 
Detta har bidragit till att vi sedan tidigare har relativt stor erfarenhet av att planera och 
genomföra intervjuer, vilket har skapat fördelen att vi har lärt oss att få ut väsentliga fakta 
genom en intervju. Denna erfarenhet tror vi ska öka uppsatsens reliabilitet. 
 
En aspekt som möjligtvis kan sänka uppsatsens trovärdighet är det faktum att det inte finns 
mycket svensk litteratur att tillgå inom ämnet. Därmed har övervägande utländsk litteratur 
använts som grund för vår teori. Dock anser vi att denna i stor grad går att tillämpa på alla 
marknader, men är medvetna om att ytterligare svensk litteratur möjligtvis hade kunnat höja 
trovärdigheten ytterligare. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi för den information som insamlades genom intervjuer med finans-
analytikerna, nedan redogör vi således våra primärdata. Intervjuerna har baserats på den 
intervjuguide som återfinns i bilaga 1. Empiriavsnittet är utformat på ett sådant sätt att re-
spondenternas synpunkter och svar redogörs i sammanfattad form under respektive fråga.  
 

4.1 Bakgrundsfakta om respondenter 
 
För att bibehålla och värna om respondenternas önskan om anonymitet så har vi valt att inte 
skriva ut deras fullständiga namn. Istället har varje respondent tilldelats en bokstav. 
 
Sammanlagt har vi genomfört nio intervjuer på sju erkända fondkommissionärsfirmor och 
investmentbanker. Fem av dessa innebar resor till Stockholm och Köpenhamn för att få möj-
lighet att göra dessa på plats. Resterande fyra har genomförts per telefon. 
 
För att förtydliga nedanstående tabell ytterliggare så tillhör respondent A och C ett och 
samma företag. Detsamma gäller för respondent D och E.  
 

 
 
Tabell 1 – Bakgrundsfakta om respondenter  
(Tabellens värden avser bolagen i sin helhet) 
 

4.2 Skillnader mellan finansanalytiker 
 
Forskningsresultat visar på en oenighet gällande om det finns individuella skillnader mellan 
finansanalytikers förmåga att prognostisera vinster. Vad är Din personliga uppfattning om 
detta? 
 
Majoriteten av analytikerna anser att det finns någon form av personlig egenskap som kan ge 
en effekt av att ens förutsättningar till yrket ökar. A, C, D och I anser att förutsättningarna till 
förmågan att räkna är fördelaktigt i analytikerrollen men även att på ett bra sätt väga in om-
världsfaktorer i sin verktygslåda. Det finns enligt C personliga sätt att hantera estimat, har 
analytikern höga estimat kommer aktien att se billigare ut vilket underlättar för honom att 
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sälja in sitt budskap. A instämmer med C, sättet att presentera sitt case är en viktig faktor för 
att bli framgångsrik inom yrket. 
 
Informationen på marknaden är näst intill oändlig och oerhört svår att hantera. D och G anser 
därför att en förmåga att kunna tolka samt göra bra urval av informationen är av högsta prio-
ritet för att kunna lyckas bättre än genomsnitt. 
 
A, B, G och I trycker på att erfarenhet är en viktig del i att bli en framgångsrik analytiker. En 
lyckad prognostisering kräver att man varit med och sett både upp- och nedgångar på börsen, 
detta för att få en självinsikt i huruvida man reagerar eller förändrar sitt tankesätt. Respondent 
I menar därför på att trovärdigheten hos nya analytiker är extremt låg och att deras estimat 
och prognoser ofta dubbelkollas mot en mer erfaren analytiker. A är inne på samma spår, och 
menar på att man har mer förtroende för vissa analytiker. Enligt honom är det 20/80-regeln 
som gäller, som innebär att det egentligen bara är 20 % som har något att komma med och 
som således bär med sig resten. Det är därmed väldigt viktigt att kunna sortera bort de sämre 
analyserna.    
 
E samtycker inte alls med de andras argument och hänvisar till att det årligen släpps ranking-
listor där samma namn aldrig nämns två är i rad. Utefter detta anser han att inga analytiker är 
bättre än andra kortsiktigt, men menar på att sett över en lång tidsserie kan ett urval prognosti-
sera bättre än andra.  
 
Undersökningar har visat att finansanalytiker i viss mån inte är speciellt villiga till att ge 
säljrekommendationer? Varför tror Du att det är såhär?  
 
Uteslutande instämmer samtliga respondenter i detta resonemang. D, E, F och H belyser att 
det är mindre kommersiellt att ge säljrekommendationer. Respondent D har aldrig någonsin 
gett ut en säljrekommendation då han anser köprekommendationer som mer kommersiella och 
att de ligger i större intresse för kunden. Det betalas nämligen inte lika bra för en säljrekom-
mendation som för en köprekommendation.  
 
Enligt E och G gör man helt klart färre affärer om man sätter sälj. Dem hävdar också att man 
inte vill göra sig ovän med bolagen då det kan sabotera möjligheterna att få ut kvalitativ in-
formation från företagen.   
 
Respondenterna är överlag överens om att man riskerar att inte bli bjuden på olika informa-
tionsträffar och events. F nämner kollegor som har blivit fullständigt bannlysta och hotats 
med stämningar av företag. 
 
Respondent I kan inte applicera detta argument i sitt arbete utan menar att om situationen krä-
ver en säljrekommendation så är det denna som ska förmedlas. Det kan dock förekomma situ-
ationer där det krävs svagare indikatorer för att rekommendera ett köp och betydligt starkare 
indikatorer för att förmedla sälj. 
 
G menar på att det i vissa lägen kan gynna kunden att behålla en aktie istället för att sälja av 
denna. Han förklarar vidare att i absoluta kassaflödesvärderingar så blir det helt enkelt oftare 
fler köp- än säljrekommendationer. C påpekar dock att man tenderar att vara mer negativ i 
den muntliga framställningen till kunderna än i den skriftliga. Just på grund av att man inte 
vill försämra bolagsrelationen. 
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Förekommer det situationer då företagsledningar har för avsikt att försöka påverka Dina 
värderingar? (som inte har med fundamental information att göra) 
 
Den generella bilden som respondenterna ger är att företagen sköter detta på ett mycket pro-
fessionellt sätt. H menar på att objektiviteten är en grundpelare för analytikern, skulle denna 
komma att ifrågasättas är ens karriär definitivt över. D, F och G belyser att om en sådan situa-
tion skulle uppkomma så kommer detta framförallt att skada den framtida trovärdigheten för 
företaget då sanningen offentliggörs förr eller senare.  
 
B, C, D och E menar att man i rollen som analytiker i dessa situationer måste kunna tolka om 
ledningen är överoptimistisk eller överpessimistisk. Om ledningen är överoptimistisk målar 
företaget gärna upp sina framtidsutsikter och talar i termer som ”bäst i branschen”, detta är 
något som man lär sig att sortera bort enligt D och E. B anser dock att det inte är något med-
vetet drag att vara överoptimistisk som bolagsledning utan det handlar om en övertro på sin 
egen förmåga att kunna prestera.   
 
A poängterar att detta absolut förekommer. Analytiker som skriver negativt om bolag får inte 
lika mycket tid och material.  
 

4.3 Allmänt om effektiv/ineffektiv marknad  
 
Anhängarna av den effektiva marknadshypotesen menar att marknaden är effektiv och att 
fundamental aktieanalys inte har något att tillföra. Hur skulle Du vilja bemöta detta påstå-
ende? 
 
Alla respondenter är överens om att den svenska aktiemarknaden inte är helt effektiv på kort 
sikt. De uttrycker vidare att en halvstark form av effektivitet dominerar på marknaden idag. 
Med hänsyn till detta är alla eniga om att den fundamentala analysen tillför värde. Respondent 
H styrker detta ytterligare och säger att på kort sikt så har finansanalytiker mycket att tillföra, 
för även om informationen finns tillgänglig för många så har inte alla kunskapen att tolka 
denna. A menar vidare att hjärnans upptagningsförmåga är begränsad och man kan således 
inte behandla all information. Enligt C så är det just detta som ligger till grund för hela analy-
tikeryrket, han menar att det hela går ut på att tro att man har hittat något som ingen annan har 
hittat eller att man kan tolka informationen som är allmänt känd på ett smartare sätt än alla 
andra. 
 
Resonemanget backas upp av A som menar att det inte är ovanligt att man ser två analytiker 
skriva analys där de egentligen har samma information, men trots detta rekommenderar den 
ena köp och den andra sälj. Det kan t.o.m. vara så att den som har rekommenderat köp har en 
lägre vinstutveckling än den som har sälj, och så här ska det ju inte vara. 
 
Enligt I är det på kort sikt som vi har möjlighet till överavkastning på aktier, detta leder då till 
att det finns en efterfrågan på analytiker vilket även uttalas av resterande respondenter. 
 
Beträffande den långa sikten ser C förloppet på markanden som ett cirkelresonemang, där 
aktieanalysen som utförs av finansanalytiker leder till att marknaden blir effektiv. När aktie-
marknaden blir för effektiv finns det inga pengar att tjäna så då kan man dra ner på analysen 
vilket leder till en lägre form av effektivitet. Således innehar marknaden ett självreglerande 
beteende. 
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Anser Du att exempelvis anomalier på aktiemarknaden är ett tydligt bevis på att marknaden 
inte är effektiv? Hur påverkas Du av dessa? 
 
Samtliga respondenter ser anomalier som ett bevis på att marknaden inte är fullständigt effek-
tiv. Det finns dock skillnader i deras sätt att hantera och utnyttja dessa. C och E anser inte att 
analytiker använder dessa taktiskt och menar då att man inte jobbar så pass kortsiktigt. E ut-
vecklar detta och påstår att det dock kan förekomma att man sätter ihop portföljer utifrån 
fenomenet. T.ex. finns det resultat som visar på att folk tenderar att ha mer pengar under hös-
ten vilket således gynnar vissa branscher mer än andra. 
 
G utnyttjar t.ex. januarieffekten och tar större risker i januari med motiveringen att man sedan 
har hela året på sig att balansera sin portfölj. Han räknar då med att tiden ska rätta till eventu-
ella fel eller uppvisa vad man ska förändra. A instämmer i påståendet och anser även att det 
mer handlar om psykologiska faktorer och mänskligt beteende som har stor betydelse på kort 
sikt som sedan korrigeras på längre sikt. A exemplifierar detta med att det har förekommit 
nedgångar på 20-30 % på en månad, men tar man det långsiktiga värdet på företagen så änd-
ras det inte så snabbt. Därmed så uppkommer det möjligheter att göra vinster för den som 
förstår det riktiga värdet. 
 
Enligt A så är sannolikheten mindre att man får rätt om man går emot dessa i det dagliga ar-
betet. Man måste därmed ta hänsyn till dessa säsongsmönster på kort sikt, som således kan 
påverka ens köp- eller säljrekommendationer. På lång sikt bör man tänka oberoende och för-
söka stå över dessa för att använda avvikelserna till sin egen fördel. 
 
Rent empiriskt kan man enligt F förkasta att marknaden skulle vara helt effektiv då dessa fel-
prissättningar förekommer, således är anomalier enligt honom ett bevis på ineffektivitet. A 
menar dock att det främsta argumentet till att marknaden inte är effektiv är att det är många 
som lyckats väldigt bra på aktiemarknaden under en väldigt lång tid. 
 

4.4 Rationalitet/Irrationalitet 
 
Skulle Du kunna säga att Dina avkastningsprognoser innefattar all ny tillgänglig information, 
helt utan förutfattade meningar? 
  
Respondenterna har här samstämmiga svar som lyder att detta inte är möjligt. Återigen pekar 
dem här på att den mänskliga hjärnan har begränsningar. G anser att det heller inte är nödvän-
digt eller önskvärt, bara man är duktig på att avgöra vilken information som är viktig. 
B menar att man även styrs av förutfattade meningar vilket styrks av F. Den sistnämnda i följe 
av resterande respondenter instämmer, men hoppas på att det inte är en dominerande faktor.  
 
B menar att ens förutfattade meningar ökar i samband med ökad erfarenhet. Ibland kan sådan 
erfarenhet vara värdefull samtidigt som den ibland inte är det då den kan bidra till att man 
förlitar sig på historiska händelser. D hävdar att han oftast bestämmer sig i ett väldigt tidigt 
stadium om en aktie är köpvärd eller bör säljas. Han menar att man utefter detta i princip en-
dast letar efter information som stödjer ens beslut, det kan till och med förekomma att man 
tonar ner de antaganden som inte överensstämmer med den tes man har. 
 
Vidare menar alla att det för en finansanalytiker är mycket väsentligt att kunna värdera infor-
mation. C menar att en prognos inte är ett strikt faktum utan en bedömning som först någon 
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annan har gjort, som analytikern sen själv ska göra en bedömning på. E förtydligar detta med 
att analyser egentligen inte är mer än kvalificerade gissningar om framtidens utfall. 
 
Det finns studier som visar att det kan vara lönsamt med likriktning. Det kan t ex vara att 
analytikern vinner på att ha samma riktkurs/rekommendation som andra analytiker då de 
annars för kunden kan visa sig som underpresterande. Kan detta resonemang appliceras i 
Ditt arbete?  
 
Här råder det delade åsikter bland respondenterna. C anser att det är tvärtom d.v.s. att det all-
tid är bättre att ”sticka ut från mängden” vilket F instämmer i. Det företag som F jobbar på har 
som policy att den enda gången de ska yttra sig är när de har en uppfattning som avviker från 
marknadens övergripande uppfattning. Det är fundamenta för deras produkt att gå emot kon-
sensus. Både respondent C, E och F påpekar att deras kunder aldrig uppskattar en ”Main-
stream-syn”. D:s åsikt i frågan är att ”det bara är döda fiskar som följer strömmen”, dock 
måste man ha fog för sina antaganden om man inte gör det. I slutändan handlar det inte om att 
gå emot för sakens skulle utan om att ha rätt och inte fel. 
 
Majoriteten av respondenterna menar dock att likriktning förekommer i stor utsträckning. A 
menar att väldigt många analytiker inte vill avvika för mycket eftersom de tar en personlig 
risk. Skulle dem ha alltför fel så skulle de betraktas som löjliga samt riskera att förlora sitt 
arbete. Det är således bättre att ha fel tillsammans. De som verkligen är duktiga kan frigöra 
sig från detta och tänka oberoende, detta är den viktigaste egenskapen hos en analytiker. E 
håller med och menar att det främst är ”färskisar” som följer mängden, man blir inte en er-
känd analytiker på detta sätt.  
 
Enligt A så har alla analytiker samma palett med information, som man dock kan tolka på 
olika sätt. Han menar att detta är den egentliga anledningen till att analytiker ligger så nära 
varandra i sina prognoser. C antyder dock motsatsen och lyfter fram att det är viktigt att skilja 
på olika sorters analytiker då dessa har olika förutsättningar.  
 
Enligt G är likriktning alltid enklare, har man inte argumenten samt uppdaterad information så 
är det enklare att ansluta sig till mängden. G kan inte tänka sig någon analytiker som inte har 
gjort så någon gång under sin tid inom yrket. Även han pekar på att risken för detta är större 
då man är ny och osäker. Om man inte kan vara bättre än alla andra så vill man i alla fall inte 
vara sämre. 
 
Ett förekommande fenomen är att man tror att ens omgivning besitter mer korrekt information 
än vad man själv gör. Därför kan det hända att man ibland frångår en del ifrån sin egen in-
formation. Tror du att detta förekommer bland finansanalytiker?  
 
Alla respondenter med undantag för respondent A och I anser att så är fallet. Om en kurs går 
upp 10 % utan att någon ny information har tillkännagetts anser D att man då förutsätter att 
man har missat något samt tror att någon annan vet mer än vad man själv gör. E anser att så är 
fallet men att det inte stämmer in på honom, hans förklaring till detta ligger i hur lång erfa-
renhet man har. Seniorer tror mer på sig själva och sina slutsatser än vad juniorer gör. 
 
C refererar till personlighet och vad man har på fötterna som orsak till detta medan G styrker 
E:s tes om att det har med erfarenhet att göra. Detta med tillägget att det även beror på det 
rådande börsläget. Råder ett ovanligt börsläge så blir alla mer osäkra på sin egen information. 
G säger vidare att det t.o.m. finns situationer som kan överraska honom som erfaren analyti-
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ker men att han aldrig skulle frångå sin egen information, men kanske lägga större tyngd på 
andras än vad som är önskvärt. 
 
F tycker sig kunna se sådana situationer varje dag men tillägger att det kan vara farligt, då 
man snart är ”out of business”. 
 
I:s uppfattning står i motsatsförhållande till ovan nämnda respondenter och menar istället att 
om man är osäker så gör man en grundligare undersökning. Respondenten ser ett drag av kon-
sensus hos svenska analytiker och förklarar det med att ingen sitter på speciellt säregen in-
formation. A förkastar inte påståendet men anser att detta inte är ett vanligt förekommande 
fenomen, enligt honom är det snarare tvärtom. Dem flesta tror istället att de är bättre än alla 
andra, han medger dock att det finns undantag.  
 
Ibland agerar människan på omgivningens information vilket kan eskalera till de finansiella 
bubblor som med jämna mellanrum dyker upp. Hur ser du på detta fenomen? 
 
Här tar majoriteten av respondenterna upp IT-bubblan år 2000. Alla är ense om att denna be-
rodde på att man byggde upp långsiktiga förväntningar utan ekonomiska fundamenta. A me-
nar att man borde ha förstått att aktierna var för högt värderade vid detta tillfälle, problemet 
var att man tittade för mycket på andra. 
 
Det man enligt G har lärt sig av detta är att fokusera mer på vinstmultiplar än tidigare. För-
hoppningsbolag ses som intressanta men man ställer större krav på att saker och ting är mer 
konkreta än tidigare. Således har man en större skepticism till dessa än tidigare enligt G och 
C. Respondent C menar vidare att det krävs två generationer för att göra om samma misstag 
då man bara lärde temporärt av den bubbla som var. På dagens marknad finns det många som 
kommer ihåg den senaste bubblan men även många som är nya inför nästa bubbla. Bara för att 
man var med om den förra innebär det inte att man är rationell inför nästa, så liknande misstag 
kommer säkert att ske under nästa bubbla. Det klassiska dilemmat enligt C och F är att även 
om man vet att det är en bubbla så kostar det för mycket att stå vid sidan om. Detta antyds 
även av övriga respondenter.  
 
För övrigt påstår respondenterna också att detta fenomen ligger i en aktiemarkands natur och 
kommer alltid att vara återkommande. 
 
Kan tider med kraftiga svängningar på börsen få analytiker att frångå sina principer om 
rationellt handlande som grund för sina analyser och istället agera mer på känsla och intui-
tion?    
 
Samtliga respondenter instämmer och menar på att så är fallet. Respondent I menar att senti-
mentet på börsen påverkar analytiker i allra högsta grad, så visst är analytiker benägna att 
frångå rationellt handlande. Detta får medhåll från övriga respondenter.  Respondent F menar 
dock att det inte behöver vara kraftiga svängningar på börsen för att så ska vara fallet. Han 
menar att analytiker alltid handlar med ett visst mått av känsla och intuition. G instämmer i 
detta och menar att det blir farligt när detta tar över den prognosgrundande informationen. 
G menar vidare att det är lätt att man släpper analysmodeller i svängiga tider då det inte är så 
enkelt att räkna på vinst/aktie och därigenom få pålitliga resultat.  
 
Både A, B och E exemplifierar detta med problematiken under IT-bubblan, då man menar att 
det inte direkt var några obegåvade personer som satt med analyser och rekommendationer. 
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Man drabbades av ett kollektivt flockbeteende där en vanlig kommentar var ”Men herregud, 
vi har ingen Framfab”. Ändå slog det helt fel då man trodde att den höga tillväxten i princip 
skulle vara konstant. Det spelade ingen roll vad kursen stod i, man skulle bara ha den.  
 
A nämner vidare att detta främst är vanligt på kort sikt då det är psykologi och momentum 
som styr. Sett över tiden så är det egentligen hur företagets vinster utvecklas som styr hur det 
ska gå på aktiemarknaden. 
 

4.5 Allmänt om marknadspsykologi 
 
Vad är Din allmänna inställning till börspsykologi (marknadspsykologi) samt har den på 
något sätt förändrats under Din tid som analytiker? 
 
Att psykologin på markanden har fått ökad uppmärksamhet är alla överens om. Detta har suc-
cessivt vuxit fram under de senaste 20 åren. Idag finns det även möjlighet att gå på kurser som 
handlar om just Behavioral Finance. E menar att detta främst beror på att informationskana-
lerna har blivit bättre än vad dem var förr samt att informationen kan spridas mycket snab-
bare. 
 
Folk tänker absolut mycket mer på dess påverkan idag enligt F. C anser att han tar stor hänsyn 
till psykologin i sitt arbete då det är en av de viktigaste aspekterna i jobbet enligt honom. B är 
inne på samma spår och menar på att psykologin finns där då man ofta kan se att det har hänt 
något anmärkningsvärt i värderingarna. Har man då ingen rationell förklaring till anledningen 
så är det en psykologisk faktor som har spelat in. 
 
G tror att börspyskologin och sentimentet på börsen påverkar mer än vad vi egentligen tänker 
på i det dagliga arbetet. Det är ganska svårt att avgöra hur mycket den påverkar i ett givet läge 
om den inte har nått orimliga proportioner som fallet var år 2000. 
 
D menar att man som analytiker inte jobbar med en exakt vetenskap, utan mer med kvalifice-
rade gissningar och antaganden. Vi måste alltså förstå hur markanden ser ut samt hur inställ-
ningen är, och då dra slutsatser om majoritetens antaganden. Köper många en aktie så stiger ju 
självklart priset på denna. 
 
Vissa menar att fundamentalanalys som helt bortser från psykologiska faktorer i vissa lägen 
ger dåliga prognoser. Vad anser Du om detta påstående?  
 
Att fundamental analys är det bästa är en genomgående åsikt hos samtliga respondenter. Även 
om man har fel på kort sikt så rättar det till sig på lång sikt. I hur stor grad man sedan ska ta 
hänsyn till de psykologiska faktorerna varierar. E menar exempelvis att man ska hålla progno-
sen ren ifrån psykologin och istället hålla sig till det underliggande fundamentala värdet.  
 
D håller inte med om detta utan menar istället att analytikers antagande delvis bygger på sub-
jektiva resonemang, tar man inte hänsyn till de psykologiska faktorerna leder det i vissa fall 
till att man gör dåligt ifrån sig i sina rekommendationer. A och G instämmer här och påpekar 
att rekommendationerna blir fel främst på kort sikt. H anser att det är orimligt att bortse från 
de psykologiska faktorerna och menar att alla tar hänsyn till dessa på något sätt men det är 
inte säkert att alla erkänner det eller ens tänker på att de gör det. 
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Kan omgivningen som t ex media påverka Ditt arbete, då analytiker oundvikligen bedöms och 
rankas i media? 
 
Slutsatsen som kan dras av svaren från respondenterna är att dessa påverkas i väldigt olika 
grad. F och C lyfter fram ranking som en signifikant påverkan. E och D ser rankingen som en 
bonus men ingenting som styr eller skrämmer en. C och F upplever däremot detta som 
pressande men anser att man inte ska ha det här jobbet om man inte har något som driver en 
för att få rätt. F menar att hela ens årsinsats kan bedömas utefter rankingen. 
 
Den bild A ger av medias påverkan är att rankningen är i linje med den bild som fås av C och 
F. Han menar vidare att de som mest påverkas är de som stuckit ut mest från mängden och har 
haft väldigt fel. För de flesta analytikerna är rankingen väldigt viktig, för det styr hur de kan 
lyckas i exempelvis löneförhandlingar samt hur de uppfattas. 
 

4.6 Flockbeteende  
 
Hur definierar man en erfaren analytiker enligt Dig? Är det vanligt förekommande att det 
finns en tendens till att man lätt följer de erfarna, framförallt i början av sin karriär? 
 
Alla respondenter anser att det under perioder i början av karriären är vanligt att följa mer 
erfarna analytiker. E säger att man oftast har mer press på sig som ny och man väljer därför att 
inte ta risken att sticka ut och ha fel. 
 
D anser dock att detta är väldigt individuellt. Det finns nämligen ett starkare driv att prestera 
och göra karriär bland nya analytiker. Vill man positionera sig i branschen kan man inte ligga 
och köra mainstream analyser. C och F anser att tendensen till att följa erfarna har sin grund i 
att man i början inte har så stor kontakt med marknaden då man inte har så många kunder. På 
grund av detta får man inte den underliggande bilden. Man lär sig mer av att läsa andras ana-
lyser och genom att titta på konsensus förväntningar. Detta är något som minskar med tiden 
då man lär sig jobbet. I början av karriären kan informationsmängden kännas överväldigande 
och orimligt stor, det tar tid att lära sig ta ut det viktigaste och detta är enligt H en bidragande 
orsak. H menar dock att detta inte gäller alla utan många är duktiga direkt. I:s åsikt är att unga 
analytiker därför anses vara oerfarna och opålitliga, man hyser inte speciellt stor respekt för 
en analytiker som är helt grön. 
 
Gällande definitionen av en erfaren analytiker är man överens om att det främst handlar om 
branscherfarenhet samt att man har jobbat sig igenom en hel konjunkturcykel. A anser att 
förutom att kunna all matematik kring värderingsmodellerna så menar han att man måste ha 
sett en del upp- och nedgångar, gjort sina misstag samt byggt upp sin kunskapsbank så att 
man verkligen förstår vad man skriver. 
 
C gör dock tillägget och anser att en erfaren analytiker även bör ha förstått sig på marknadens 
psykologi. 
 
Studier har genom åren visat på att analytikers estimat liknar varandras 5-10 gånger mer än 
gentemot det faktiska utfallet på marknaden. Vilka faktorer tror du kan ligga bakom detta? 
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Den största bidragande faktorn till detta anses vara att man har samma ingångsvärden. Med 
samma information som grund, blir det liknande rekommendationer. Dessutom jobbar man 
med samma verktygslåda och på grund av detta kan man bara dra vissa slutsatser. 
 
En ytterligare anledning till att estimaten liknar varandra är feghet enligt F, man vågar inte 
sticka ut från gruppen. Han anser dock att detta inte kan appliceras på hans arbete då han har 
betalt för att sticka ut. Respondent I menar på att det är alldeles för kostsamt att göra fel. 
 
A tror att när man ser vad andra gör och vad andra har för vinstestimat så kan det lätt bli att 
man automatiskt blir påverkad av detta som sedan resulterar i ett mycket likt estimat. Det 
krävs en viss styrka och tro på sig själv för att sticka ut, men denna typ av analytiker är abso-
lut en minoritet. E håller med A men menar även att det handlar om erfarenhet, ju mer erfaren 
man är desto vanligare är det att man sticker ut. Respondent I anser att om det är färre analyti-
ker på samma objekt tenderar de att vara mer självsäkra. Kanske för att de då inte har en hel 
flock emot sig. 
 
Hur pass vanliga är analyser samt rekommendationer som sticker ut från mängden? Vilka 
effekter kan det få att gå emot strömmen och/eller göra en misslyckad prognos? 
 
Uppfattningen om detta skiljer sig bland respondenterna. Detta verkar ha sin grund i policyn 
på det företag där de är verksamma. A stödjer detta antagande då han säger att de med re-
kommendationer som sticker ut är en minoritet, det finns dock ett företag som har som policy 
att sticka ut för att få uppmärksamhet. Företaget som E representerar förespråkar just detta, 
även H anser att de är speciellt duktiga på detta. Man menar att det bidrar till lönsamhet för 
företaget då många lyssnar på dem som har en annan åsikt.  
 
C och E anser vidare att det handlar om vilket slags bolag man följer. Det är enklare att sticka 
ut om man analyserar mindre bolag samt tillväxtbolag. Analyserar man de större bolagen är 
det svårare att sticka ut även om det är önskvärt. E uttalar ett gammalt citat av Peter Lynch 
”Du får inte sparken för att du rekommenderar IBM”. 
 
D menar på att många analytiker verkar tro att marknaden är effektiv och vågar inte lite på sin 
egen rationalitet. 
 
Alla respondenter är vidare överens om att man kan få betala ett högt pris om man sticker ut 
och har fel. Varje analytiker har ett förtroendekapital, när detta är förbrukat så är det kört. 
 
Om någon världsomspännande variabel tenderar att rubba sig, t.ex. marknadsräntan i USA. 
Påverkar detta Er analys eller avvaktar Ni med att väga in denna tills andra påvisar detta i 
sina analyser? 
 
Detta är något som alla analytiker väger in omedelbart, därmed inte sagt att man går in och 
ändrar sitt material bara för detta. Det är vidare situationsberoende om man ändrar något i 
analyserna direkt eller avvaktar med att räkna om sina prognoser. Det gör man inte i första 
taget om man inte beslutar att det kommer att ha en oerhört stor påverkan. Det är även viktigt 
att förstå att det inte får samma eller lika stora konsekvenser i alla branscher. 
 
Enligt A så läser man utan tvekan andras synpunkter. Man får genom detta många bra uppslag 
på sätt och vinklar där andra analytiker visar hur de tänker och tolkar dessa händelser. Det 
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gäller dock att hela tiden försöka tänka oberoende, ju mer erfaren man är desto lättare är det 
att hantera dessa situationer. 
 
Om du vet att andra analytiker har starkt köp på den aktie du skall analysera och trenden är 
positiv. Är det då inte svårt att bortse från sådan information när du ska göra en objektiv 
analys? 
 
Vissa anser att det är mycket svårt att bortse från sådan information medan andra anser att det 
är tvärtom. 
 
Enligt A är det väldigt vanligt att se en generell uppfattning hos analytiker som absolut kan 
leda till att man hoppar på tåget. E menar att detta återigen handlar om erfarenhet samt förmå-
gan att våga vara oberoende. D anser att det är bättre att försöka gå emot detta eftersom man 
är ett vinstdrivande företag som tillhandahåller en produkt precis som alla andra. Är produk-
ten likadan som andras så är det svårt att få ett eget segment på marknaden. Istället bör man 
därför skapa en ny produkt genom en ny infallsvinkel. 
 
B, C och G tycker att det svårt att bortse från sådan information och anser mer eller mindre att 
detta är en del av informationen om aktien. Sen får man fundera på om det redan finns i kur-
sen eller om det finns något annat man kan bidra med. F anser att man tar hänsyn till informa-
tionen i syfte att benchmarka, d.v.s. att jämföra sig själv med hur andra har presterat.  
 

4.7 Psykologiska faktorer 
 
I vilken utsträckning tar man som analytiker hänsyn till placerarnas optimism och pessimism?  
 
Visst försöker man ibland känna av marknaden säger G, detta för att göra rätt saker i rätt tid. 
Om alla redan har sålt så är det ju givetvis lättare att komma med en köprekommendation.  
 
Analytiker A refererar till bubblor och menar på att även analytiker rycks med i dessa och 
därmed påverkas av investerares optimism och pessimism. F anser också att detta spelar stor 
roll. Han menar dock att det inte påverkar vad man tänker eller vad man gör men däremot hur 
man säger och framför saker. C anser att man indirekt tar hänsyn till detta. I tider där om-
världsfaktorerna är sämre, är nämligen placerarkollektivet oftast negativa. Om det skakar lite 
på börsen så tänker man på vad kunderna borde och vill äga just då enligt F. 
 
B menar att det under senare tid har blivit vanligare att man tar hänsyn till detta då det är än 
mer mätbart vad som är optimism och pessimism. Han anser dock att man inte kan bara kan 
titta på riskvilligheten på marknaden utan det väsentliga är vad man tror om värderingen av 
själva bolaget. 
 
Använder Ni Er av tumregler då Ni analyserar data? Om så är fallet, ge gärna exempel! 
(Exempel: Investera i den aktiefond som har den bästa historien fem år tillbaka). 
 
C, G, F och I anser att tumregler inte används, i alla fall inte i någon vidare utsträckning. D 
menar att scenariot som målas upp känns väldigt farligt och är ett typiskt kundspararperspek-
tiv. Att utan några som helst belägg tro att det som en gång var bra fortsätter att gå bra fram-
över, kan vara riskabelt. Men han menar dock att det är en förekommande tankegång. H på-
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står att tumregler används och att de gör det för att bygga starka portföljer och för att de är 
avsedda till att effektivisera arbetet. 
 
A anser att om ett bolag visar en väldigt konsistent utveckling under en väldigt lång tid, så ger 
detta en viss kvalitetsstämpel. Det vanligaste är att ett framgångsrikt företag fortsätter att vara 
framgångsrikt, detta måste vägas in. 
 
De flesta studier som kommer fram till en likriktning mellan analytiker kommer även fram till 
en överoptimism. Tror du att det finns någon koppling? 
 
Här anser i princip alla respondenter att så är fallet. C anser dock att det mer handlar om 
grundläggande psykologi. Om allting går upp på börsen är det psykologiskt betydligt svårare 
att hitta negativa faktorer.   
 
Överlag så menar respondenterna att om respekterade analytiker är väldigt positiva så ger 
detta starka indikatorer vilket gör att optimismen späs på. B menar att det är enklast att tro att 
det fortsätter att gå bra samt att man har rätt om alla andra tror samma sak. Det finns alltså 
någon väldigt stark inarbetad tro om att marknaden växer över tiden. A lägger även till att det 
förekommer en bias och menar att analytiker oftast är mer optimistiska än pessimistiska efter-
som det är lättare att sälja in ett positivt case.  
 
Anser Du att man som analytiker har en tendens att reagera starkt positivt på ny information 
som stödjer ens tidigare antaganden? 
 
Alla respondenterna är helt överens om detta. B, E och I säger exempelvis att det finns en 
tendens att man letar upp den information som stärker ens egna antaganden och menar att 
detta mer är ett mänskligt beteende. Det kan även förekomma att information som säger mot-
satsen, sopas under mattan. B menar att det är skrattretande men att det tyvärr fungerar på 
detta sätt.  
 
C anser att detta är en av analytikernas svagheter, och menar att man även borde ta till sig 
information som går emot det man initialt tror på. A håller mer och säger att om man ska till-
höra de bättre, så måste man frigöra sig och tänka oberoende. 
 
Känner man sig mer positivt inställd till att rekommendera en aktie som man har goda erfa-
renheter av sedan tidigare? 
 
Även detta stämmer in på alla våra respondenter. B, D och F exemplifierar detta med att det 
finns fundamentala anledningar till att man lyckats tidigare. Man menar att man har förstått 
någonting inom ett bolag som kanske ingen annan har, och har således större möjligheter till 
att lyckas bra även framöver jämfört med andra bolag. 
 
A anser att det egentligen inte ska vara så här, men tyvärr ligger detta i människans natur.  
 
Tror Du att det finns möjlighet att man som analytiker löper risk för att bli för självsäker efter 
flera lyckade rekommendationer under en period? 
 
Alla är överens om att det finns risk för detta och att detta är något som förekommer. H tycker 
därför att det är viktigt med självdistans men hävdar att det kan vara svårt när man är inne i ett 
flyt. F säger att det dock är mycket farligt att bli så säker på sin intuition att man inte gör till-
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räckligt grundliga analyser. G håller med och menar att om intuitionen mot förmodan tar över 
och blir dominant, kommer detta straffa sig vilket leder till att man blir mer och mer ödmjuk 
över tiden vare sig man vill eller inte. 
 
E exemplifierar detta med IT-eran då man blev mer och mer självsäker. Man trodde knappt att 
börsen kunde gå ner på lång sikt, utan man pratade i termer som ”aktier ska dubblas”. Detta är 
ett ypperligt exempel på vad som kan hända om man är alltför självsäker. Det gäller att alltid 
ha en stabil grund för det man gör samtidigt som viss intuition krävs. 
 
A, C, F och I anser dock inte att detta endast är negativt. Respondent I menar att en självsäker 
analytiker har mer pondus och kan våga sticka ut från mängden än en mindre erfaren som 
helst följer flocken. Denna självsäkerhet bidrar då till att man på ett mer genuint sätt följer 
upp det man tror på istället för att frångå det av rädsla för att ha fel. Denna självsäkerhet vill 
varenda analytiker ha. 
 
C poängterar att det uppskattas att vara självsäker och att sticka ut, om man aldrig har rätt 
eller fel vill ingen betala för dina tjänster. Många analytiker uppfattas som att de har svårt för 
att sticka ut men man ser ju inte hur de kommunicerar med sina kunder. Det kan enligt honom 
vara skillnader mellan vad man skriver och vad man säger. 
 
Har som analytiker aversion mot osäkerhet och föredrar det säkra före det osäkra? 
 
Enligt G är analytikerrollen just så, att man är lite feg. Om man alltför ofta satsar på osäkerhet 
utan lönsamhet så drabbar det ju kunderna. C och E anser att detta inte kan appliceras på hela 
analytikerrkåren utan att det är högst personligt och skiftar i takt med erfarenheten.  
 
D hävdar att det istället är tvärtom och att det är dem osäkra korten man tjänar pengar på. F 
anser att alla har aversion mot risk, men med risk följer ju högre vinster och det är en avväg-
ning man får göra. Det mesta i den här branschen handlar enligt honom om att ta risker. A 
poängterar att det är detta som hela aktiemarknaden bygger på, en mer osäker tillgång leder 
till en högre riskpremie. 
 
A menar dock att de flesta utan tvekan har detta, det är ett mänskligt beteende som är med oss 
i många situationer. Om man får välja mellan att få hundra eller noll kronor, eller garanterat få 
femtio kronor direkt, så väljer nästan alla femtio kronor trots att utfallet egentligen är det-
samma. De flesta föredrar alltså att få något lägre ekonomiskt utfall på grund av att detta är 
säkrare.  
 
B anser att detta är något som har förändrats med tiden. Förut var det mer att aktieanalytiker 
hade ett stort aktieintresse vilket idag inte krävs i samma utsträckning. Idag finns det andra 
viktiga egenskaper som också vägs in. Har man inte ett passionerat intresse för aktier så finns 
inte viljan att sticka ut lika mycket. Man ser det således mer som ett jobb än något som man 
brinner för.  
 
En av grunderna i masspsykologi på de finansiella marknaderna är att uppgång ger uppgång 
genom trender. Hur påverkar trender Er som finansanalytiker?  
 
Att trender inte ska underskattas är respondenternas gemensamma åsikt och de har enligt G 
helt klart med börspsykologi att göra. Trender visar ju vad folk är eller kommer att bli intres-

37 
 



                                                                             
 

serade av att investera i. B håller med och anser att det i princip inte går att undvika att bli 
påverkad av vare sig trender eller flockbeteende. 
 
D och E säger att det ofta läggs stort fokus på trenden genom att man sätter upp temarapporter 
där trenden dras ut för att se vilka företag som innefattas av den specifika trenden. 
 
F menar att det påverkar en i den mån man väljer att lägga ner tid på att gräva i den nya tren-
den som uppkommit. Är kunderna intresserade så måste man undersöka om det finns möjlig-
het att tjäna pengar. 
 
Forskning har visat att överoptimistiska prognoser oftast uppkommer då ”dålig information” 
tillkännagetts. Vad är ”dålig information” för Dig som analytiker? 
 
Det är väl om tillväxtutsikterna tunnas ner och inte kan hålla den marginal som man hade räk-
nat med. Då måste detta kompenseras med att man skruvar upp tillväxtutsikterna eftersom 
man inte tycker om att ha fel. Dålig information kan även vara sådan som motsäger ens ana-
lys. Detta är G:s syn på saken. 
  
A och D anser att dålig information är när företagen ger en osann bild av verkligheten, i form 
av att det går bättre än vad det verkligen gör. Det kan även vara att de målar upp en ny pro-
dukt samt hur denna kommer att sälja efter egna antaganden. Detta kan således leda till stora 
avvikelser i prognoser. Här skiljer det sig dock ofta mellan mogna och mindre mogna mark-
nader, då dessa har olika lagstiftningar gällande informationsskyldighet. 
 
Enligt E är information som rykten och alltför vilt dragna slutsatser som saknar saklig grund 
mycket dålig information. 
 
Det finns två förslag till pris på en aktie på marknaden, 120 och 140. Tror Du att man 
instinktivt tolkar det som att priset ligger någonstans inom det intervallet? 
 
F anser att det är självklart att en viss del av populationen drar den slutsatsen. C och H håller 
med om detta. I en perfekt marknad så borde genomsnittet av exempelvis tio analytikers esti-
mat vara det korrekta vilket även D instämmer på. G ser däremot mer till prognosen bakom 
priserna och anser att man som analytiker inte är så lättlurad. Men han säger vidare att man 
tenderar att tänka så i situationer där man inte riktigt har haft tid att sätta sig in i den bakom-
liggande analysen. 
 
Som analytiker gör man nog inte detta enligt I. Även han anser att man är mer intresserad av 
den prognos som ligger bakom denna siffra och inte siffran i sig. Som privatperson kan man 
nog påverkas på detta vis utan problem. 
 
B skulle vilja ändra på frågan och menar att det snarare är som så att om man som analytiker 
ska lägga ett förslag till en kurs är man alltid påverkad av vilket värde börsen sätter på en ak-
tie för att lägga sig inom ett rimligt intervall. Han menar att påverkan således kommer från 
priset till analytikern och inte tvärtom. Han anser dock att påståendet ändå kan stämma då 
man brukar bli påverkad av förslag om sådana ges. 
 
Även A anser att man blir påverkad av detta, människan fungerar ju så. Detta utgör en prisin-
dikation precis som på fastighetsmarknaden. Sätts ett pris, så är det ju utefter detta man tänker 
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och således inte självständigt som man egentligen borde göra.  Detta gäller inte bara investe-
rare, även analytiker påverkas. 
 
Rykten från Kina ledde nyligen till börsnedgångar världen över. Hur tar man som analytiker 
hänsyn till rykten samt hur påverkas man generellt?   
 
Sentimentet på marknaden påverkas alla av enligt I och D med övriga. I och med att man inte 
vet hur människor kommer att reagera måste man som analytiker gå mer på magkänsla än på 
rent fundamentala värden. Har man hög integritet så vet man om detta kommer att påverka det 
bolag man värderar eller ej. H anser att man då måste utvärdera hur stor trovärdigheten är i 
ryktet och därigenom undersöka om man kan behandla det som information. F tycker dock att 
man måste ta hänsyn till sådana oavsett om de är sanna eller inte, för om ett flertal av hans 
kunder tror på det så måste han ta hänsyn till dessa även om hans budskap är annorlunda. 
 
C och F konstaterar att deras tillvägagångssätt är att stämma av med sina interna källor på de 
berörda bolagen samt att göra en sannolikhetsbedömning huruvida stor risken är att ryktet 
kommer att inträffa. A menar dock på att det kan vara svårt att ta reda på bakgrundsfakta 
bakom sådana rykten. Att hantera sådana situationer ingår som ett vanligt inslag i en analyti-
kers jobb och än en gång handlar det om avvägningar. Samtidigt som man måste ta hänsyn till 
dessa bör man ha lite is i magen för att inte dra förhastade slutsatser.  
 
G anser att aktiemarknaden diskonterar det hela och riskpremien höjs, därmed behöver man 
inte justera sina vinstprognoser direkt. B ser sådana rykten som en ändrad syn på hur man 
väljer att värdera begreppet risk där triggern i sig inte har någon större betydelse. Det är någon 
som blir rädd på marknaden och rädslan sprids på grund av att någon psykologisk faktor har 
förändrats. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel redogör vi för de resultat som har framkommit ur studien. Nedan kommer vi 
således att analysera våra insamlade primärdata, empiri, och koppla den till den forskning 
och teori som tas upp i teoriavsnittet. 
 
Dagens finansiella marknad använder sig i stor utsträckning av finansanalytikers prognoser 
och underliggande analyser för att bestämma priser på finansiella instrument. Efterfrågan 
styrs av olika aktörers tro på hur marknaden fungerar (Mälarstig, 2005). Handeln med dessa 
instrument är omfattande och har stor inverkan på både privatpersoner, institutionella investe-
rare såväl som på samhällets ekonomi. Dessa fakta utgör enligt oss grunden till vår studies 
existensberättigande och det är på grund av detta som vi anser det vara högst relevant att un-
dersöka vilka psykologiska faktorer som påverkar dessa aktörer. Oss veterligen har inte någon 
djupare kvalitativ studie gjorts i syfte att utröna graden av de olika psykologiska faktorernas 
påverkan på varken Stockholmsbörsen eller den Nordiska börsen explicit. 
 
Då även professionella analytiker är människor styrs även de av mänskliga påverkande fakto-
rer som känslor och olika psykologiska faktorer. T.ex. rädsla för att göra fel eller viljan att ha 
mer rätt än andra. Man behöver inte studera aktiemarknaden länge för att inse att alla aktörer 
inklusive finansanalytiker kan begå misstag, känna sig osäkra ibland och påverkas av omgiv-
ningen. Richard Wahlund, professor i ekonomisk psykologi, bekräftar att professionella ana-
lytiker påverkas precis lika mycket av psykologiska faktorer som amatörer (Paulsen 2000). 
Och detta kan nu även vi bekräfta med vår empiri. 
 
Vi anser att vår studie har gett oss en rad starka indikationer som därmed ger oss möjlighet till 
att dra vissa generella slutsatser om den svenska analytikerkåren. 
 

5.1 Finansanalytikers syn på marknadseffektivitet och rationalitet 
 
Marknadseffektivitet  
Det har i åratal ansetts att aktiemarknaden är rationell, effektiv och att psykologiska faktorer 
inte bidrar till aktiemarknadens beteende (Gyllenram, 2001). Men aktiemarknaden visar på 
avvikelser såsom anomalier som motsäger detta (Brealey, Meyers & Allen, 2006). Vårt utfall 
visar på att den svenska aktiemarknaden inte är helt effektiv på kort sikt. Alla respondenter 
beskriver en form som Fama (1970) betecknar som en halvstark form av marknadseffektivitet. 
H styrker detta och menar att på kort sikt så har finansanalytiker mycket att tillföra, för även 
om den mesta informationen finns tillgänglig för många så har inte alla kunskapen att tolka 
denna. Hägglund (2001) reviderar uppfattningen om den rationelle aktören och menar att 
analytikern inte nödvändigtvis tillför rationalitet och korrekthet till marknaden. 
 
Respondent I hävdar, med uppbackning av de andra respondenterna, att det finns möjligheter 
till överavkastning på kort sikt. Om marknaden hade haft en stark form av effektivitet så hade 
analytiker inte tillfört något värde på aktiemarknaden (Brealey et al, 2006). Så är dock inte 
fallet på den svenska marknaden idag då efterfrågan på analytiker finns. Bernhardsson (2002) 
visar på en rad tydliga exempel på framgångsrika investerare som år efter år genererar över-
avkastning. Exempelvis Warren Buffet som har överträffat index under 40 år utan ett enda 
förlustår. Även på den svenska marknaden finns dessa indikationer då investmentbankerna 
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och fondkommissionärerna tjänar mycket pengar. Warren Buffet gör ett uttalande som även 
har uttryckts av de respondenter som vi har intervjuat: 
 

”Nobody beats the market, they say. Except for us who do” 
(Shefrin, 2002, s. 70) 

 
Beträffande aktiemarknaden på lång sikt ser C förloppet på marknaden som ett cirkelresone-
mang, där aktieanalysen som utförs av finansanalytiker leder till att marknaden blir effektiv. 
När aktiemarknaden blir för effektiv finns det inga pengar att tjäna så då kan man dra ner på 
analysen vilket leder till en lägre form av effektivitet. Således har aktiemarknaden ett själv-
reglerande beteende enligt honom. Detta anser vi vara en mycket bra beskrivning av en aktie-
marknads natur. Respondentens resonemang leder våra tankar till ett påstående som Bodie & 
Merton (2000) framför om effektiva marknader, det vill säga att marknaden endast är effektiv 
om analytiker/investerare tror att den inte är effektiv. 
 
Vår empiri förkastar att EMH i dess starkaste form existerar på den Nordiska marknaden idag, 
då analytiker faktiskt utför analyser och anser att detta behövs. Den visar även på att antagan-
den om fullständig rationalitet inte kan impliceras på marknadens aktörer, varken på investe-
rare eller professionella finansanalytiker. De är således enligt vårt insamlade material inte 
förenliga antaganden med finansanalytikern och dennes verklighet.  
 
Brealey et al (2006) menar att anomalier är ett bevis på att det går att generera överavkast-
ning. Sådana kan observeras på den Nordiska marknaden. Således kan man inte säga att den 
nordiska marknaden är effektiv då det finns tydliga bevis på att anomalier existerar samt att 
generering av överavkastning är möjlig. Detta faktum är ju inte förenligt med den Effektiva 
Marknadshypotesen i dess starkaste form. Våra primärdata i denna fråga utmynnar i att alla 
respondenter anser att anomalier existerar på den nordiska marknaden och att de är tydliga 
bevis på marknadens ineffektivitet. Vissa utnyttjar dessa för att tjäna pengar medan andra 
försöker överbrygga dessa utan att ta hänsyn till de i sitt arbete.  
 
En annan aspekt som talar emot att marknaden skulle vara fullständigt effektiv är det faktum 
att alla faktiskt inte har tillgång till exakt samma information vid exakt samma tidpunkt. Detta 
är ju trots dagens snabba informationssamhälle inte möjligt. Trots att informationsfördröj-
ningar kanske inte är långa så finns de dock där.  
 
Våra resultat visar på att det finns informationsasymmetri på marknaden vilket inte är något 
som förvånade oss med tanke på marknadens storlek samt att folk fortfarande kommunicerar 
via olika medel. Brealey et al (2006) menar att detta helt klart är ett faktum som talar emot 
effektivitet. Vi har vidare uppmärksammat att även om alla får samma information med 
minimal försening, så är ändå ”information overload” ett följdproblem.  
 
Rationalitet 
Traditionell forskning utmålar analytikern som en rationell expert på marknaden för informa-
tion som förutspår framtida avkastning och gör handelsrekommendationer (Kahn & Rudd, 
1999). Den andra delen av uttalandet är ett faktum. Den första delen som handlar om att 
finansanalytiker är rationella kan vi med stöd från vår empiri samt annan teori inte instämma 
i. Som tidigare nämnt är det ett troligare antagande att finansanalytiker faktiskt inte är ratio-
nella i verkligheten, som vi även nämner i andra sammanhang i vår analys. 
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Synen på analytiker som rationella aktörer förutsätter att deras prognoser innefattar all ny 
tillgänglig information utan biases. Vår studie har gett resultat som motsäger denna traditio-
nella forskning då respondenterna samstämmigt menade att det inte är möjligt att innefatta all 
ny tillgänglig information. Dels har den mänskliga hjärnan kognitiva begränsningar samt att 
det uttalats att man inte hinner med att sätta sig in i vad all ny information innebär. Thaler 
(1999) instämmer och bekräftar att kognitiva faktorer påverkar individers värdering av till-
gångar. Även Carlsson & Ångström (2003) håller med och menar på att den verklighet som vi 
här beskriver rent av medför att individer inte kan hantera den tillgängliga informationen på 
ett rationellt sätt.  
   
Den mest utbredda förklaringen som våra intervjuer gav var att man i väldigt hög grad styrs 
av förutfattade meningar samt att man inte kan hantera informationsöverskottet rationellt. 
Förutfattade meningar ökar enligt respondent B med ökad erfarenhet. Han säger vidare att 
sådan erfarenhet ibland kan vara värdefull medan det i vissa fall leder till att man förlitar sig 
på historiska händelser. Det framkommer även att man inte anser det önskvärt att inkorporera 
all information utan betonar istället vikten av att göra en bedömning av vad som är viktigt. 
Som vi ser det är det just dessa subjektiva bedömningar som öppnar för irrationalitet och 
missbedömningar.  
 
Respondent C menar att: 
”En prognos är inte ett strikt faktum utan en bedömning som först någon annan har gjort, som 

analytikern sen själv ska göra en bedömning på”. 
 
Respondent E förstärker C: s budskap:  

”Analyser är egentligen inte mer än kvalificerade gissningar om framtidens utfall”. 
 
Således återstår att finansanalytiker är experter på marknaden, men den traditionella forsk-
ningens anspråk på att de skulle vara helt rationella överensstämmer inte med resultatet från 
vår studie. Vårt resultat finner även stöd i senare forskning som, liksom vår studie, visar på 
ineffektivitet och biases i analytikers prognoser (Kahn & Rudd, 1999). 
 
Våra slutsatser av detta går helt i linje med de som Easterwood & Nutt (1999) drar. Är det så 
att man vill förstå finansanalytiker så måste man sammanfoga mänskligt beteende med den 
traditionella finansiella ekonomin. Människor är inte perfekta bearbetare av information utan 
är frekventa objekt för biases, misstag och perceptuella illusioner (Shefrin, 2002). Det är pre-
cis detta angreppssätt som finansieringsteorin Behavioral Finance har. Teorin analyserar 
marknaden utifrån hur människor faktiskt reagerar istället för att utgå ifrån hur en rationell 
individ bör handla (Dreman, 2000). Och det är med denna inställning som vi har utfört våra 
intervjuer. Vi ansåg att detta var ett måste då man ska försöka förstå sig på dessa komplexa 
aktörers beteende.  
 
Vidare framgår det av vår empiri att finansanalytiker ibland tenderar att revidera sina progno-
ser och underliggande fundamentala analyser. De påverkas även i olika grad av konsensus och 
andra analytikers rekommendationer och analyser. Har man som analytiker en åsikt som skil-
jer sig från andras så tenderar man att omvärdera sin åsikt och börja tvivla på sitt resultat. 
Samtidigt kan man kanske se det som att det under vissa förutsättningar ändå kan ses som 
rationellt att följa andra. Således bör man kanske beakta situationen i sin helhet innan man 
drar slutsatser om huruvida ett beteende är rationellt eller ej. Vi anser här att ett beteende som 
kan verka irrationellt för marknaden som helhet samtidigt kan tyckas vara rationellt för den 
enskilde analytikern utifrån givna förutsättningar. 
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5.2 Psykologiska faktorer och konsekvenser av dessa 
 
Vi har under vår insamling av primärdata fått större förståelse för den komplexa tillvaro som 
analytiker verkar i. Deras arbetsmiljö präglas av stor påverkan av diverse psykologiska fakto-
rer och ekonomiska incitament. Vissa av dem är mer påtagliga och uppenbara medan andra är 
mer inbakade och således svårare att belysa. Detta beror enligt oss på att vissa beteendemäs-
siga ageranden är omedvetna eller förträngs. Detta sammanfattas bäst av Shefrin (2002) som 
bekräftar det faktum att ett antal psykologiska fenomen genomsyrar hela det finansiella land-
skapet. 
 
Flockbeteende 
Dillén & Sellin (2003) menar att uppkomsten av en bubbla sker då fundamentala faktorer helt 
tappar inflytande på kursutveckling och istället styrs av ekonomiska förväntningar. Som vi ser 
det så är detta egentligen den bakomliggande orsaken till alla psykologiska fenomen på aktie-
marknaden. Det vill säga att aktörer i någon grad bortser från fundamentala faktorer. Dock 
leder inte förekomsten av psykologiska fenomen alltid till extrema bubblor. 
 
Våra intervjuer belyser att analytiker under turbulenta perioder agerar mer på känsla och intu-
ition än vanligt. Vi har således fått starka indikationer på att man i sådana tider använder 
mindre fundamental information. Detta bekräftar i sin helhet Dillén och Sellins syn på saken.  
 
Då en finansiell bubbla har uppkommit eller då marknaden är på väg mot en sådan torde ha 
sin grund i den makt och styrka som ett flockbeteende medför. Faktorer som påverkar graden 
av flockbeteende hos analytiker, har till stor del visat sig ligga i analytikerns arbetsmiljö och 
erfarenhet. Att tillkännage rekommendationer som skiljer sig från konsensus kan innebära en 
stor risk. Har man fel och visar sig underpresterande så kan detta skada karriären. Om man 
istället lägger sig närmare konsensus så minskar den risken.  
 
Vi har under våra intervjuer helt klart fått bekräftelse på att det flockbeteende som både 
Gyllenram & Ugrina (2004), Siegel (1998) och De Bondt & Forbes (1999) omtalar, verkligen 
existerar. Dock har vi funnit att det finns vissa egenskaper hos en analytiker som gör denne 
mer mottaglig till att anamma ett sådant beteende. Att människan agerar i flock är ett veder-
taget uttryck i många sammanhang. Huruvida detta är ett giltigt antagande på den svenska 
finansmarknaden stöds av både teori och våra intervjuer. Siegel (1998) belyser speciellt det 
faktum att de mer oerfarna analytikerna löper en större risk för att medvetet eller omedvetet 
påverkas utav andra analytiker.  
 
Intervjuerna har förmedlat ett klart budskap om att det i början av karriären är vanligt före-
kommande att man följer strömmen. Detta är en åsikt som uttalas av både äldre och yngre 
analytiker. Därmed kan vi utesluta att resultatet grundar sig i erfarna analytikers överlägsenhet 
och vilja att undergräva oerfarna analytikers auktoritet. Denna benägenhet hos oerfarna ana-
lytiker kan ha sin förklaring i att man saknar viss kontakt med marknaden på grund av den till 
en början mindre kundstocken. Man saknar då delar av den underliggande bilden för att skapa 
bra prognoser. Utefter detta menar respondent C att man läser andras prognoser för att öka 
förståelsen och se var konsensus förväntningar ligger. Den oerfarne analytikern kommer såle-
des att bli påverkad av konsensus i högre grad än den erfarne och påverkan minskar enligt 
respondenterna med åren. 
 
Att flockbeteende bland analytiker på den nordiska marknaden förekommer råder det således 
ingen tvekan om, vilket egentligen är konstigt med tanke på att de flesta respondenter för-

43 
 



                                                                             
 

medlar att det egentligen inte är önskvärt med ”Mainstream” prognoser. En respondent uttalar 
att det endast är döda fiskar som följer strömmen. Detta verkar vara den allmänna inställ-
ningen, men fenomenet med flockbeteende förekommer ändå. Utefter resultaten från våra 
intervjuer har vi bildat oss en egen bild av situationen. Denna är att de företag som har som 
policy att sticka ut, kräver att deras analytiker kommer med sådana prognoser som skiljer sig. 
Övriga som inte har det kravet på sig är rädda för att sticka ut och ha fel på grund av den per-
sonliga risken. 
 
Vi vill härmed belysa de faktorer som vi har funnit som bidragande källor till flockbeteende 
hos analytiker:  
 
Under perioder i början av karriären: 

- är man rädd för att sticka ut och ha fel på grund av karriärmässiga kostnader 
- har man heller inte tillräcklig kontakt med marknaden 
- kan man uppfatta informationsmängden som överväldigande 

 
Senare i karriären: 

- Benägenhet för flockbeteende ökar om man exempelvis inte har gjort en tillräckligt 
grundlig analys. Således sluter man sig hellre till flocken om man inte känner att man 
har fog för sina antaganden. 

 
De Bondt & Forbes (1999) lyfter fram en, som vi ser det, mycket viktig konsekvens av detta 
flockbeteende. Förutom risken för en finansiell bubbla ser vi flockbeteende som en stor brist 
på den dagliga marknaden. Dels på grund av att man inte kan upptäcka fel genom att jämföra 
med andra men även då marknaden blir mindre nyanserad. Det problem som De Bondt & 
Forbes (1999) betonar är just det faktum att beteendet förstärker prognosfel. Vid förekomst av 
flockbeteende förstärks fel istället för att upptäckas genom att jämföras med varandra. Om 
man tittar på dagens nordiska marknad så ser man att risken är stor att det är precis detta som 
förekommer vilket blir tydligt när man jämför rekommendationer med varandra och med ut-
fallet. 
 
Trender 
Trender är ett annat psykologiskt fenomen som enligt oss i grund och botten har samma natur 
som flockbeteende. Alfredsson (2000) menar att analytiker har stor respekt för dessa och vi 
fick i vår undersökning svar på varför det är på det viset. De psykologiska faktorer som ligger 
bakom är att man är rädd för att missa något bra. Man har helt enkelt inte ”råd” att ignorera 
dessa då man vill tillfredsställa sina kunders önskemål. Om det t.ex. ryktas om att en viss sorts 
aktie är bra så är kunder intresserade av denna vilket för analytikern innebär att han vill kunna 
erbjuda vad kunden vill ha. Således ser vi här en risk för att man erbjuder något fast att analy-
tikern själv kanske tycker något annat. 
 
Informationsbrus 
Det brus som enligt Black (1986) är raka motsatsen till information kan man enligt respondent 
F inte bortse ifrån oavsett om det är sant eller ej. Om flertalet kunder tror starkt på ett rykte så 
måste man enligt honom ta hänsyn till detta även om man själv inte tror på det. Våra inter-
vjuer visar på att alla påverkas av sentimentet på marknaden men vad gäller rykten gör man 
bedömningar av trovärdigheten i dessa. Sådana avvägningar verkar ligga i analytikers vardag 
och helt naturligt bör det vara så att man inte alltid kan förutse konsekvenserna av rykten och 
annat brus, oavsett trovärdighetens utbredning. Härmed får marknaden ytterligare tillskott av 
psykologiska faktorer såsom rädsla som kan sprida sig utan några fundamentala grunder. Pro-
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blemet enligt Black (1986) blir ett faktum när analytiker uppfattar och använder detta brus 
som information. 
 
Shefrins tre teman 
Vi tror att alla mer eller mindre använder sig av tumregler i det dagliga arbetet. Som vi ser det 
skulle det annars vara omöjligt att hinna bearbeta sådana stora mängder data. Dock verkar 
detta vara undermedvetet och här döljs troligtvis psykologiska faktorer som inte är påtagliga. 
De är således omedvetna. Den mest troliga förklaringen tror vi är att man här styrs av förvänt-
ningar. Wärneryd (2001) menar att förväntningar bygger på egna erfarenheter och ges den 
största vikten. 
 
Representativitetsregeln bygger på överdriven tilltro till att tidigare mönster ska upprepas. 
Denna tumregel återfanns hos alla intervjupersoner och det resultat vi fick fram var att detta är 
vanligt förekommande hos analytiker. Man överreagerar på ny information, speciellt sådan 
som stärker ens tidigare antaganden. Vidare reflekteras även att historiska data kan ge en viss 
kvalitetsstämpel vilket vi tror är vanligt förekommande. Därmed anser vi att Shefrins tes är 
representativ för analytiker idag. Det är nog lätt att lägga mer vikt till historisk information än 
vad man egentligen kanske vill erkänna. 
 
Forskning som visar på att analytiker tenderar att ge optimistiska prognoser indikerar tenden-
ser att övervärdera framtida avkastning då dålig information har tillkännagetts. Detta är enligt 
Hunton, McEwen & Bhattacharjee (2001) en underreaktionsanomalie, ”cognitive processing 
bias”, som uppkommer på grund av att analytiker misslyckas med att inkorporera negativa 
feedbacksignaler. Respondent A bekräftar denna bias och menar att analytiker oftast är mer 
optimistiska än pessimistiska eftersom det är lättare att sälja in ett positivt case. B, E och I tar 
författarnas teori ett steg längre och menar att man ibland till och med letar upp information 
som stärker ens egna antaganden medan negativ feedback bara ”sopas under mattan”. För 
detta finner man stöd i teorin då även Easterwood & Nutt (1999) har observerat fenomenet att 
analytiker reagerar starkt på information som stödjer deras antaganden. 
 
Respondent B uttalar sig om detta: 

”Det är skrattretande men det är så det fungerar” 
 
Således reagerar man starkt på ny information som stödjer ens tidigare medan man misslyckas 
med att inkorporera den andra typen vilket enligt C är en av analytikers svagheter. Således 
stödjer vår empiriska undersökning tidigare teorier. 
 
Respondenterna fick under intervjuerna frågan om vad de tyckte att dålig information innebar. 
G menar att det är information som hävdar att tillväxtutsikterna inte kan hålla den marginal 
man hade förväntat sig eller sådant som motsäger ens analys. I det första fallet skruvar man då 
enligt honom upp tillväxtutsikterna för att man inte tycker om att ha fel. A, D och E definierar 
dålig information som osann information från företagens sida vilket kan ge stora avvikelser i 
prognoserna, d.v.s. alltför vilt dragna slutsatser och rykten som saknar saklig grund. Således 
är de överens om att det är information som leder till avvikelser i prognoserna. Hunton, 
McEwen & Bhattacharjee (2001) menar att den psykologiska faktorn som spelar in här är 
benägenheten hos analytiker att förmå sig att göra riskabla val som beskrivs i prospektteorin 
av Kahneman & Tversky (1979). De menar att när dessa avkastningsprognoser visar på för-
lust så kommer analytikern att göra mer riskfyllda prospekt när de reviderar sina prognoser. 
Som ett resultat av detta kan således mer riskfyllda val leda till mer optimistiska prognoser. 
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Analytiker tenderar således att överreagera på vinstinformation, ny information samt infor-
mation som stödjer deras tidigare antaganden. Vår tes är att underliggande orsaker till denna 
överreaktion är erfarenhet och hur pass självsäker analytikern är. 
 
Även tumregeln om upprepning kan appliceras då man analyserar svenska analytikers dagliga 
arbete. Samtliga respondenter ansåg att det är lättare att analysera och värdera företag man 
känner till och som man förstår sig på. Således fungerar det som Shefrin (2002) säger, att man 
oftast väljer de aktier/företag som man av någon anledning anser sig känna till sen tidigare. 
Våra data indikerar vidare att detta har att göra med att man tror sig ha förstått något som 
ingen annan kanske har förstått. Således tror man sig ha större möjlighet att göra vinst. 
 
Detta leder oss in på självsäkerhetens dubbla art. Självklart är ett visst mått av självsäkerhet 
en klar fördel i de flesta sammanhang. Samtidigt som det i vissa fall istället kan bidra till ökad 
risk för misstag. Nofsinger (2002) talar om överdriven självsäkerhet och menar att denna är 
orsak till att individer inte tar till sig ny information. Denna underreaktion på ny information 
är något som även vi återfann bland de analytiker vi intervjuade. Majoriteten var överens om 
att man riskerar att bli för självsäker och därigenom underreagera, men att detta i slutändan 
straffar sig och gör en mer ödmjuk efter hand. Dock anser analytiker att självsäkerhet i alla 
dess former främst är något positivt då det gör att man vågar sticka ut mer och får således mer 
pondus. 
 
Fenomenet ankring innebär enligt Shefrin (2002) att man riskerar att missa det riktiga värdet 
på grund av att man använder sig utav nuvarande pris som utgångspunkt. På denna punkt 
skiljer sig vårt resultat lite från det som Shefrin lägger fram. Visst indikerar vårt resultat på att 
den största delen av populationen går i den fällan och påverkas av de förslag som ges. Vi tror 
dock att det påverkar vanliga investerare i större grad än vad det påverkar finansanalytiker. 
Men faktum kvarstår att man genom detta löper risk för att bli osäker på sin egen information. 
Wärneryd (2001) nämner fenomenet och menar på att man kan komma att omvärdera sin egen 
beräkning. Visst har vi sett risk för att detta förekommer i de konversationer vi haft, även pro-
fessionella och erfarna analytiker erkänner att man ibland blir osäker på sin beräkning om 
marknaden säger något annat. Då det finns satta priser är risken att det är utifrån dessa analy-
tiker tänker och således inte självständigt som de egentligen borde göra. 
 

5.3 Psykologins grad av påverkan på finansanalytiker 
 
Vi har funnit att analytiker överlag är medvetna om att psykologiska faktorer påverkar dem. 
Dock yttrar denna medvetenhet sig på olika sätt. Vissa är medvetna om det men tar inte hän-
syn till det i någon större utsträckning i sitt dagliga arbete medan andra försöker inkorporera 
detta faktum i alla sina analyser.  
 
Våra empiriska resultat har påvisat indikationer på att individuella skillnader mellan analyti-
ker har betydelse för hur psykologiska faktorer påverkar dessa. 
 
För att möjliggöra en analys av detta intervjuades analytiker i olika åldrar med skiftande erfa-
renhet. Därmed anser vi oss ha fått en bredd i materialet som tillåter granskning av detta. De 
resultat som framkom var att analytiker har olika förmåga att lyckas bra med uppgifter i sin 
yrkesutövning. Den starkaste indikationen är att erfarenhet är den faktor som i störst grad på-
verkar sådan känslighet som öppnar för psykologiska påtryckningar. Alla andra faktorer som 
utpekas såsom matematisk skicklighet, förmåga att värdera informationsöverskottet samt 
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självförtroende är alla faktorer som enligt vår undersökning i grund och botten handlar om 
erfarenhet. Rees (1995) bekräftar att en av skillnaderna mellan analytiker ligger i hur de vär-
derar informationen. Erfarenhet definieras enligt intervjuade respondenter främst som 
branscherfarenhet samt att man har jobbat sig igenom en hel konjunkturcykel. Endast en av 
respondenterna ansåg att man bör ha förstått sig på marknadens psykologi för att anses vara 
erfaren.  
 
Forskningsresultat pekar dock åt olika håll beträffande frågan. Några studier menar att det 
finns individuella skillnader mellan finansanalytikers förmåga att prognostisera vinster medan 
andra pekar på motsatsen (Olbert, 1992). Denna studies resultat bekräftar det förstnämnda, 
d.v.s. att individuella skillnader mellan analytiker både har stor inverkan på deras förmåga att 
prognostisera vinster men även att dessa gör de mottagliga till att påverkas av psykologiska 
faktorer i olika grad. Gärtner och Olbert (1995) menar också att så är fallet och säger att intu-
ition och lång erfarenhet kan ge ett försprång. 
 
Analytikers cykel 
Bruce (2002) påpekar att man måste ha insikt i finansanalytikers cykel för att förstå analyti-
kers rekommendationer. Den cykel som Bruce (2002) refererar till utpekar enligt honom alla 
de krafter som påverkar analytikern i deras rekommendationer. Vi har använt oss utav denna 
modell i syfte att belysa de omvärldsfaktorer som bidrar till att finansanalytiker i högre grad 
anammar marknadspsykologiska beteenden. 
 
Den första faktorn är företagsledningar där han ser analytiker som en icke-betalande kund till 
dessa. Denna relation är något som alla respondenter kan relatera till enligt vår studie. Man 
menar på att företagsledningar påverkar på så vis att de t.ex. ger samma information till alla 
på de träffar som anordnas. Det framkommer att våra respondenter har en tilltro till att detta 
sköts på rätt sätt och att företagen överlag inte försöker förmedla en felaktig bild.   
 
D, F och G menar att om företagsledningar mot förmodan försöker påverka på ett missvisande 
sätt så kommer detta ändå fram till slut och främst skada trovärdigheten hos företaget. Fyra av 
nio respondenter antyder dock att ledningen i vissa fall medvetet eller omedvetet försöker 
påverka analytiker. Dessa menar att det i dessa situationer är viktigt att kunna tolka om led-
ningen är överoptimistisk. Om så är fallet talar företagsledningen ofta i termer av ”bäst i bran-
schen”, detta är något som man som analytiker lär sig att sortera bort. De genomgående indi-
kationerna är att det från ledningens sida handlar om ledningens övertro på sin egen förmåga 
men att man inte medvetet kör fult spel. 
 
Dock finns det en annan sida av detta mynt som inte faller med lika trevlig ton. Vårt resultat 
tyder på att analytiker riskerar att inte bli bjudna på olika informationsträffar och kan till och 
med bli helt bannlysta om de ger en säljrekommendation på det företag de analyserar. Rela-
tionen till företagen man värderar kan således leda till överoptimism. För att kunna ge kun-
derna bra information och rättvisande prognoser är man beroende av informationen som ges 
av företagen. Således hamnar analytikern i en beroendeställning gentemot företaget som kan 
påverka, och som i de flesta fall påverkar hans agerande gentemot detta. Även Bruce (2002) 
ser förklaringen till detta fenomen och menar att man inte vill göra sig till fiende med företa-
gen som är kunder till deras investmentbank/fondkommissionärsfirma. Anledningen till att 
analytiker låter sig påverkas är enligt honom belöningar och kompensationer. Detta beteende 
har under årens lopp lett till en del fiaskon, som t.ex. under IT-bubblan.  
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Men Bruce (2002) menar på att även om analytikern endast har till uppgift att värdera aktier 
utan någon närmare relation till företaget så behöver inte analyserna och rekommendationerna 
vara korrekta på grund av slumpmässiga faktorer på marknaden, såsom informationsbrus.  
 
Den andra faktorn som Bruce (2002) belyser har sin grund i den andra sidan av den här rela-
tionen. Det vill säga i de fall där företaget är kund hos analytikerns arbetsgivare och denne ber 
analytikern att inte riskera investmentbankens relation till det företaget eller till och med för-
sköna bilden till företagets fördel. Detta påstående kan varken styrkas eller förkastas i denna 
studie. Då det under pilotstudierna visade sig att respondenterna intog en försvarsinställning i 
denna fråga och menade på att detta aldrig skulle förekomma så likviderades frågan från in-
tervjuunderlaget. Detta på grund av att respondenternas villighet att svara på frågor minskade 
samt att det var vår övertygelse att vi inte skulle få trovärdiga svar. 
 
Den tredje faktorn grundar sig i relationen mellan analytikern och investerarna. Analytikern 
förser investeraren med information, den underliggande viljan är att investeraren sedan ska 
göra affärer med det företag som analytikern jobbar på (Bruce, 2002). Här ser författaren en 
intressekonflikt och menar på att det kan vara en förklaring till varför analytiker inte är villiga 
till att ge säljrekommendationer. Uteslutande instämmer alla respondenter som deltagit i stu-
dien att säljrekommendationer inte är lika kommersiella. Respondent D har aldrig någonsin 
gett en säljrekommendation. Han framhåller vidare att man inte tjänar lika bra på att ge en 
säljrekommendation som på att ge köprekommendationer. G och E bekräftar Bruce (2002) 
teori och menar att man helt klart gör färre affärer om man sätter ”sälj”. Respondent I hävdar 
att han inte kan applicera detta i sitt arbete samtidigt som han lite motsägelsefullt menar att 
man i vissa situationer kräver betydligt starkare indikatorer för att rekommendera sälj men att 
en köprekommendation kan utfärdas med mycket svagare indikatorer till hands. G förklarar 
att en annan bidragande faktor är att det i absoluta kassaflödesvärderingar ofta är enklare att 
sätta köprekommendationer. C framhåller även att man tenderar att vara mer negativ i den 
muntliga framställningen till kunden än i den skriftliga, just för att man inte vill försämra bo-
lagsrelationen.  
 
De indikationer som ges av detta är att beroendeställningen till det företag man analyserar 
faktiskt har påverkan på analytiker. Vi har därmed kommit fram till att Bruce (2002) och hans 
cykelteori i stor grad överensstämmer med den verklighet som svenska finansanalytiker arbe-
tar i. Även om respondenternas svar tar olika form så utmynnar de alla i detta faktum och be-
kräftar teorin. 
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6. Slutsats och diskussion 
 
Nedan besvarar vi och diskuterar kring den frågeställning och det syfte som har ställts upp 
för undersökning i uppsatsen. 
 
Inledningsvis så bedömer vi att man utifrån vår studie kan dra slutsatsen att finansanalytiker 
har en viktig roll som informationsförmedlare på aktiemarknaden. Att denna marknad skulle 
vara fullt effektiv och att finansanalytiker således skulle vara överflödiga, förkastas inte bara 
av dem själva utan även av oss. Detta är givetvis inte någon revolutionerade slutsats, utan mer 
ett ytterliggare förtydligande riktat till dem som menar att aktiepriser reflekterar all tillgänglig 
information. Vi anser inte detta vara möjligt, på grund av våra mänskliga begränsningar, de 
avvikelser i form av anomalier som existerar samt att det faktiskt går att generera 
överavkastningar år efter år. Att inte ha ett förlustår på 40 år kan väl knappast vara en slump. 
Som så många andra, bekräftar därmed även vi att det råder en halvstark form av 
marknadseffektivitet, där priserna rättar till sig på längre sikt.  
 
Vidare har de flesta av diskussionerna som förts utmynnat i ifrågasättande av den Effektiva 
Marknadshypotesen. Detta är den största och mest välkända generella teori om 
aktiemarknader. Således är den inte anpassad till någon speciell marknad utan kan tillämpas 
på alla världens aktiemarknader. Detta ser vi som en brist då vi under arbetets gång har 
upptäckt att det faktiskt kan vara stora skillnader mellan marknader i olika länder.  
 
Ett annat faktum är att hypotesen uppkom 1953 och omformulerades till sin nuvarande form 
på 70-talet. Således grundar den sig på de förutsättningar som rådde då och används idag utan 
modifikationer för anpassning till dagens situation. Vi vill härmed inte på något sätt påstå att 
vi förkastar denna traditionella och allmänt accepterade teori, men vi anser att utvecklingen 
sedan dess har varit enorm vilket kan kräva modifikationer för att passa dagens 
förutsättningar. Men om man utgår från denna hypotes och dagens förutsättningar för 
kommunikation och informationsöverföring är vi dock förvånade över att marknaden inte 
innehar den starkaste formen av effektivitet. Den enda förklaringen till att så inte är fallet idag 
ser vi i att detta undergrävs av informationsöverskott, ökad osäkerhet och psykologiska 
biases. Samtidigt vore det naivt att tro på en marknad utan osäkerhet då ingen kan spå in i 
framtiden. Dock tror vi att osäkerheten är större idag och ligger i att man är rädd för att missa 
eller misstolka information, samt att man i dagsläget är mycket mer medveten om 
psykologiska faktorers stora inverkan.  
 
Så trots att vi anser att dagens ”snabba” och ”informationseffektiva marknad borde leda till en 
högre grad av effektivitet så tror vi att dessa faktorer egentligen får motsatt effekt, d.v.s. leder 
till ineffektivitet istället. 
 
Ovanstående bekräftande slutsatser har även legat som grund för hela denna undersöknings 
relevans, då detta faktum möjliggör att psykologiska faktorer påverkar aktiemarknaders bete-
enden. Eller varför inte omvänt; hade inte psykologiska faktorer existerat så hade förmodligen 
aktiemarknaden varit fullt effektiv.  
 
Våra slutsatser beträffande finansanalytikers rationalitet går helt emot den traditionella forsk-
ningen. Vi menar på att dessa inte är rationella och vi har ibland till och med ställt oss frågan 
om det skulle kunna vara så att de i sin hantering av information inte är mer irrationella än 
vanliga investerare. Detta påstående grundar vi på det faktum att vi ställer högre krav på en 
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professionell analytiker än på en vanlig investerare. Således hade det enligt oss varit önskvärt 
att se en högre grad av rationalitet än vad som förekommer. Men detta är nog ett krav som 
inte kan ställas på människor, oavsett yrke eller befattning. Därmed skulle vi vilja påstå att 
individer, snarare än att bara utpeka analytiker, oftast inte handlar rationellt i den här typen av 
beslutssituationer. Vi anser att detta beror på mänskliga faktorer samt att det oftast är många 
faktorer som spelar in och påverkar då beslut ska tas. I en situation där man har tagit fel beslut 
tror vi också att det är svårt att erkänna detta. Man hoppas på att felet skall rätta till sig på 
längre sikt och därför tror vi att man håller fast vid sin initiala åsikt. Detta verkar vara ett 
genomgående drag hos finansanalytiker. Det är ju ett faktum att aktiepriserna korrigeras på 
sikt. Därmed tror vi att analytiker på dagens marknad kan använda detta som ”fallskärm”, 
d.v.s. man slipper otrevligheterna som det innebär att erkänna att man har haft fel. Man väntar 
kanske således hellre ut misstaget tills marknaden har rättat till det. 
    
Dock vill vi betona att trots att professionella analytiker har sina brister, så har vi svårt för att 
se en fungerande marknad utan dessa aktörer. Om det är svårt för en finansanalytiker att 
hantera dagens informationsmängd, så bör det vara omöjligt för en vanlig investerare. Således 
gör analytikern stor nytta genom att bearbeta datan till komprimerad information som sedan 
förmedlas till investerare. Vi anser att finansanalytikers prognoser möjliggör för övriga 
aktörer på marknaden att ta till sig information och hålla sig uppdaterade. Vi tror inte att detta 
hade varit möjligt annars, speciellt inte om man även ska väga in omvärldsfaktorer och olika 
makroekonomiska variabler. Så även om vi anser att hanteringen av informationen kan vara 
irrationell så kan den ändå vara rationell utifrån givna förutsättningar. 
 
Vi kan tydligt se att psykologin på aktiemarknaden utan tvekan har fått allt större 
uppmärksamhet de senaste tjugo åren. Jämför man med den traditionella forskningen så 
menar den ju på att psykologiska faktorer inte kan användas för att förklara marknadens 
beteende. Detta är inte den syn som analytiker har idag. Finansanalytiker och övriga 
marknadsaktörer verkar helt klart vara mer medvetna om dess påverkan. Att det i idag finns 
möjlighet för analytiker att närvara vid utbildningskurser inom Behavioral Finance tror vi 
bidrar till att insikten i ämnet kommer att fortsätta öka. Detta bör enligt oss skapa en 
”smartare marknad” i bemärkelsen att expertaktörernas förståelse för marknadens icke-
fundamentala beteenden ökar. Vår bedömning av dagsläget är att många är insatta i ämnet, 
men märkligt nog är det inte alls lika många som inkorporerar sådan kunskap i det dagliga 
arbetet. Således ser vi här en möjlighet för de analytiker som verkligen tar hänsyn till 
marknadens psykologi att få ett övertag om de hanterar dessa kunskaper på rätt sätt. 
 
Vi kan även konstatera att analytiker verkar ha förståelse och insikt marknadens psykologi. 
Mer erfarna analytiker har visat sig vara mer öppna när det kommer till att föra diskussioner 
om detta och vi tror att de i allmänhet även ger mer ärliga svar. Vår slutsats om detta är att det 
grundar sig i att de redan är etablerade och således inte känner rädsla för att vara ödmjuka och 
erkänna att de har brister.  
 
Således gör vi anspråk på att fastställa ett samband mellan erfarenhet och graden i vilken man 
påverkas av psykologiska faktorer. Unga analytiker tenderar att följa flocken i större utsträck-
ning än sådana som är mer erfarna. Därmed drar vi slutsatsen att unga analytiker är känsligare 
för påverkan av marknadens psykologi. Dock med tillägget att vi även tror att det finns er-
farna analytiker som ”sitter fast” i gamla mönster. Kanske är medvetenheten hos de äldre 
analytikerna missvisande överlag. Denna medvetenhet borde enligt oss avspeglas i det dagliga 
arbetet i mycket högre grad, vilket inte förekommer idag.  
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En annan slutsats är att analytiker är rädda om sin karriär och påverkas i stor grad av hur deras 
prestationer bedöms, värderas och jämförs med andras prestationer.  
 
Analytiker gör analyser och ger råd för att i första hand gynna sitt företags ekonomi, därmed 
även för att gynna kundernas ekonomi. Men i grund och botten handlar det enligt oss om 
analytikerns ekonomi och rykte. Risktagandet för analytiker är begränsat då de själva inte 
utför några monetära transaktioner. Däremot finns det en karriärmässig risk som innebär att 
underpresterande analytiker kan förlora sitt förtroendekapital. Vi har fått tydliga bevis på att 
karriären och karriärmöjligheterna till stor del styr analytikers beteende. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att alla analytiker påverkas av psykologiska faktorer i sin 
yrkesutövning, men att omfattningen av påverkan varierar främst på grund av: 
 

- Erfarenhet 
- Karriärsmål 
- Karaktärsdrag 

 
Dem psykologiska faktorer som vi under undersökningens gång har fördjupat oss i, har vi 
funnit på den nordiska aktiemarknaden och kan därmed styrka att dem både existerar och har 
stor påverkan på finansanalytikers rekommendationer. Således kan vi nu konstatera att finans-
analytiker, beroende på vilken situation denne befinner sig i, påverkas av under- samt överre-
aktion, trender, flockbeteende, informationsbrus, överdriven självsäkerhet, osäkerhet och 
rädsla. Utöver dessa tillkommer vanliga kognitiva påverkansfaktorer som inte är lika påtag-
liga som ovanstående faktorer. Detta beror enligt oss på att man påverkas omedvetet vilket får 
till följd att man ovetandes bakar in dessa i sitt agerande. Därmed är det inte svårt att fastställa 
att analytikers rekommendationer påverkas av så många fler faktorer än enbart fundamentala 
fakta.      
 
Vi anser vidare att flockbeteende är den största och mest påtagliga psykologiska faktorn på 
marknaden. Dock så menar vi att det i varje given situation inte går att förklara analytikers 
beteende med en enskild faktor, utan enligt oss är det alltid ett flertal faktorer som spelar in. 
Vår slutsats utmynnar i att analytiker påverkas av marknadspsykologiska faktorer i kombina-
tion med olika ekonomiska incitament.   
 
Vi vill även belysa att analytikers relation till det företag de analyserar har stor inverkan på 
deras agerande och kan leda till överoptimism. Både analytiker, deras arbetsgivare och 
företaget de analyserar tjänar på köprekommendationer. Och självfallet kan en sådan 
överoptimism tillsammans med ett flockbeteende leda till alltför optimistiska prognoser. Att 
sedan säljrekommendationer är mer sällsynta, förstärker denna slutsats ytterliggare.  
 
Det som vi kan konstatera med säkerhet är att det finns en mängd psykologiska variabler som 
påverkar en rekommendation. Då finansanalytiker, som vilka andra människor som helst, är 
komplexa är det svårt att fastställa vilka faktorer som har störst påverkan. Därmed kom vi till 
insikt med att både aktörerna på marknaden och marknaden i sig bidrar till den sammanlagda 
komplexiteten.  
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6.1 Slutkommentarer 
 
Avslutningsvis anser vi att det inte råder någon som helst tvekan om att de psykologiska fak-
torerna har stor inverkan på aktiemarknaden och aktiekursernas upp- och nedgångar. Trots att 
marknaden har utvecklats mycket de senaste årtiondena så uppvisar den inte den starka form 
av effektivitet som man hade kunnat förvänta sig under sådana förutsättningar som råder idag. 
Vår förklaring på detta är att det informationsöverskott som råder inte kan tas om hand 
optimalt på grund av olika kognitiva begränsningar och marknadspsykologiska påtryckningar. 
Dessa påverkar alla aktörer och finansanalytiker är således inte skonade från dem. Våra tankar 
om framtiden är att då medvetenheten och kunskapen om de psykologiska faktorerna ökar 
kommer det även att ställas andra krav på framtidens analyser. Vi tror till och med att det i 
framtiden kan gå så långt att investerare kommer att kräva någon slags analys över sentimen-
tet på marknaden som komplement till fundamentala analyser. Om investerare skulle komma 
att ställa detta krav så kommer finansanalytiker att bli tvungna till att inkorporera marknads-
psykologin i sitt dagliga arbete i betydligt högre grad än vad som görs idag. Vår tolkning är 
att, i sinom tid, så kommer detta att bli fallet. Och därmed kommer dagens medvetenhet om 
psykologiska faktorer att omvandlas till praktiskt analysarbete i finansanalytikers vardag. 
Detta tror vi kommer att krävas av analytikerna för att bibehålla investerarnas förtroende. 
 
För att minska de psykologiska faktorernas inverkan på finansanalytiker så tror vi att det op-
timala scenariot hade varit om man hade kapat alla band till företagsledningar samt all slags 
beroendeställning till den egna arbetsgivaren. Detta tror vi hade minskat de påtryckningar som 
finansanalytiker utsätts för. Men lika snabbt tar vi tillbaka detta påstående då man i ett sådant 
scenario hade mött en rad andra, förmodligen ännu större problem. Finansanalytikern är bero-
ende av den information och gedigna kunskap som bara kan uppnås genom kontakt med fö-
retag och deras ledningar. Det informationsbrus som finns idag kan man troligen heller aldrig 
göra sig av med.  
 

6.2 Vid ett fortsatt uppsatsarbete  
 
Om vi hade fortsatt att arbeta med denna uppsats, hade vi lagt ytterliggare tid på insamlande 
av empiri. Resultatet av denna uppsats innefattar intervjuer med endast finansanalytiker. Å 
andra sidan är det precis detta uppsatsen handlar om. 
 
Två av de nio respondenter som intervjuats i vår undersökning har även arbetat som kapital-
förvaltare. Under dessa intervjuer uttryckte dessa respondenter att de kunde besvara våra frå-
gor utifrån två olika perspektiv, ett finansanalytikerperspektiv eller ett kapitalförvaltarper-
spektiv.   
 
Vi anser därför att det hade varit intressant att även intervjua journalister i affärstidningar 
samt kapitalförvaltare på liknande fondkommissionärsfirmor och investmentbanker. Detta för 
att därigenom skaffa oss en uppfattning om huruvida deras syn på marknadspsykologi skiljer 
sig samt vilka psykologiska faktorer som dem anser kan tänkas påverka finansanalytiker. 
Detta hade förmodligen kunnat ge intressanta synpunkter som således hade kunnat bidra till 
ännu flera relevanta slutsatser. 
 
Med tanke på marknadspsykologins successiva framfart på dagens aktiemarknad samt de för-
ändringar som verkar ske gällande finansanalytikers hänsyn till denna typ av psykologi, så 
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anser vi även att det hade varit mycket intressant att få göra om samma studie om ett antal år 
för att se om vi hade fått andra svar som hade lett oss till andra slutsatser. 
 
 
6.3 Förslag till framtida studier 
 
Finansanalytikers viktiga roll på den svenska aktiemarknaden verkar inte vara lika vetenskap-
ligt bevisad som på andra geografiska marknader. Om man ser till den svenska litteraturen 
som rör exempelvis psykologiska faktorer som påverkar finansanalytiker så är den väldigt 
knapphändig i jämförelse med exempelvis amerikansk litteratur. Således anser vi att det i allra 
högsta grad behövs mer forskning på den svenska marknaden inom detta område. 
 
Ett tänkbart forskningsområde är att på en djupare nivå jämföra analytiker på den svenska 
marknaden med de andra nordiska marknaderna som ingår i OMX. Detta för att se om det 
finns skillnader mellan dessa länder beträffande graden av psykologiska faktorers påverkan 
samt skillnader gällande hur inställningen har förändrats till vikten av dessa faktorer. 
Självfallet hade det även varit intressant att sedan dra paralleller till en större marknad som 
den amerikanska. 
 
Vidare så hade det även varit mycket intressant att undersöka om psykologiska faktorer och 
dess påverkan skiljer sig beroende på vilken bransch finansanalytikern analyserar. 
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BILAGA 1 – Introduktionsbrev  
 
Hej! 
 
Vi pratades vid per telefon i dagarna här, då vi kom överens om att vi med detta 
introduktionsbrev skulle redogöra för uppsatsens syfte samt även bifoga ett utkast av vårt 
intervjuunderlag.   
 
Vi är som sagt tre ekonomistudenter från Högskolan i Halmstad som för närvarande håller på 
med vårt examensarbete. Anledningen till att vi tog kontakt med just Er är att vi för detta 
ändamål skulle behöva komma i kontakt med finansanalytiker för korta intervjuer. 
 
Uppsatsen skrivs inom Finansiering och behandlar psykologiska faktorer som påverkar 
finansanalytikers rekommendationer. Viktigt att tillägga är att intervjuerna är helt anonyma. 
 
Vår tanke är att komma till Stockholm den 22-23 mars och skulle därför gärna vilja boka in en 
personlig intervju med Er. 
 
Vi ser fram emot att höra ifrån Er! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Ewelina Stepniewska  Marcus Österling Sebastian Pålsson 

 



                                                                             
 

BILAGA 2 – Intervjuunderlag  
 
Allmänt om effektiv/ineffektiv marknad  
 

1. Anhängarna av den effektiva marknadshypotesen menar att marknaden är effektiv och 
att fundamental aktieanalys inte har något att tillföra. Hur skulle Du vilja bemöta detta 
påstående? 

2. Anser Du att exempelvis anomalier på aktiemarknaden är ett tydligt bevis på att 
marknaden inte är effektiv? Hur påverkas Du av dessa? 

 
Rationalitet/Irrationalitet 
 

3. Skulle Du kunna säga att Dina avkastningsprognoser innefattar all ny tillgänglig 
information, helt utan förutfattade meningar? 

4. Det finns studier som visar att det kan vara lönsamt med likriktning. Det kan t ex vara 
att analytikern vinner på att ha samma riktkurs/rekommendation som andra analytiker 
då de annars för kunden kan visa sig som underpresterande. Kan detta resonemang 
appliceras i Ditt arbete?  

5. Ett förekommande fenomen är att man tror att ens omgivning besitter mer korrekt 
information än vad man själv gör. Därför kan det hända att man ibland frångår en del 
ifrån sin egen information. Tror du att detta förekommer bland finansanalytiker?  

6. Ibland agerar människan på omgivningens information vilket kan eskalera till de 
börsbubblor som med jämna mellanrum dyker upp. Hur ser du på detta fenomen? 

7. Kan tider med kraftiga svängningar på börsen få analytiker att frångå sina principer 
om rationellt handlande som grund för sina analyser och istället agera mer på känsla 
och intuition?    

 
Allmänt om marknadspsykologi 
 

8. Vad är Din allmänna inställning till börspsykologi (marknadspsykologi) samt har den 
på något sätt förändrats under Din tid som analytiker? 

9. Tar man på något sätt som analytiker hänsyn till psykologiska faktorer i sitt dagliga 
arbete?  

10. Vissa menar att fundamentalanalys som helt bortser från psykologiska faktorer i vissa 
lägen ger dåliga prognoser. Vad anser Du om detta påstående?  

11. Kan omgivningen som t ex media påverka Ditt arbete, då analytiker oundvikligen 
bedöms och rankas i media? 

 
Flockbeteende  
 

12. Hur definierar man en erfaren analytiker enligt Dig? Är det vanligt förekommande att 
det finns en tendens till att man lätt följer de erfarna, framförallt i början av sin 
karriär? 

13. Studier har genom åren visat på att analytikers estimat liknar varandras 5-10 gånger 
mer än gentemot det faktiska utfallet på marknaden. Vilka faktorer tror du kan ligga 
bakom detta? 

14. Hur pass vanliga är analyser samt rekommendationer som sticker ut från mängden? 
Vilka effekter kan det få att gå emot strömmen och/eller göra en misslyckad prognos? 

 



                                                                             
 

15. Om någon världsomspännande variabel tenderar att rubba sig, t.ex. marknadsräntan i 
USA. Påverkar detta Er analys eller avvaktar Ni med att väga in denna tills andra 
påvisar detta i sina analyser? 

16. Om du vet att andra analytiker har starkt köp på den aktie du skall analysera och 
trenden är positiv. Är det då inte svårt att bortse från sådan information när du ska 
göra en objektiv analys? 

 
Psykologiska faktorer 
 

17. I vilken utsträckning tar man som analytiker hänsyn till placerarnas optimism och 
pessimism?  

18. Använder Ni Er av tumregler då Ni analyserar data? Om så är fallet, ge gärna 
exempel! (Exempel: Investera i den aktiefond som har den bästa historien fem år 
tillbaka) 

19. De flesta studier som kommer fram till en likriktning mellan analytiker kommer även 
fram till en överoptimism. Tror du att det finns någon koppling? 

20. Anser Du att man som analytiker har en tendens att reagera starkt positivt på ny 
information som stödjer ens tidigare antaganden?  

21. Känner man sig mer positivt inställd till att rekommendera en aktie som man har goda 
erfarenheter av sedan tidigare? 

22. Tror Du att det finns möjlighet att man som analytiker löper risk för att bli för 
självsäker efter flera lyckade rekommendationer under en period? 

23. Har som analytiker aversion mot osäkerhet och föredrar det säkra före det osäkra? 
24. En av grunderna i masspsykologi på de finansiella marknaderna är att uppgång ger 

uppgång genom trender. Hur påverkar trender Er som finansanalytiker?  
25. Forskning har visat att överoptimistiska prognoser oftast uppkommer då ”dålig 

information” tillkännagetts. Vad är ”dålig information” för Dig som analytiker? 
26. Det finns två förslag till pris på en aktie på marknaden, 120 och 140. Tror Du att man 

instinktivt tolkar det som att priset ligger någonstans inom det intervallet? 
27. Rykten från Kina ledde nyligen till börsnedgångar världen över. Hur tar man som 

analytiker hänsyn till rykten samt hur påverkas man generellt?   
 
Bakgrundsfakta  
 
Kön, ålder, formell utbildning, antal år som finansanalytiker 
  
Skillnader mellan finansanalytiker 
 
Forskningsresultat visar på en oenighet gällande om det finns individuella skillnader mellan 
finansanalytikers förmåga att prognostisera vinster. Vad är Din personliga uppfattning om 
detta? 
 
Undersökningar har visat att finansanalytiker i viss mån inte är speciellt villiga till att ge 
säljrekommendationer? Varför tror Du att det är såhär?  
 
Förekommer det situationer då företagsledningar har för avsikt att försöka påverka Dina 
värderingar? (som inte har med fundamental information att göra) 
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