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Sammanfattning 
Denna studie belyser de strukturer och nätverk som förekommer bland aktieanalytiker på den 
svenska finansmarknaden. Studien baseras på nio semi-strukturerade intervjuer av 
aktieanalytiker på köp- och säljsidan, en fristående analytiker samt en IR-ansvarig. 
Den teoretiska referensramen som studien baserar sig på är en kombination av 
forskningsfälten Behavioral Finance och Social Studies of Finance. Dessa två forskningsfält 
har visat sig utgöra en bra grund för den kvalitativa ansats som använts i analysen. Studien är 
uppdelad i fyra tematiska områden: Fundamenta/Psykologi, Självständighet under konsensus, 
Ranking och Nätverk.  
 
Resultaten visar att det finns ett stort antal faktorer, strukturer och interpersonella relationer 
som påverkar hur analytiker fattar sina beslut och genomför sina analyser. Bland annat 
innebär de ömsesidiga beroendena mellan analytikerna och deras motparter att en utveckling 
mot ett mer tydligt ersättningssystem förhindras. Dessa strukturer kan även ha en påverkan på 
analytikernas rationalitet ur ett individ- och nätverksperspektiv. Vidare har vi funnit att den 
tekniska utvecklingen kommer innebära stora utmaningar för säljsidans förmåga att generera 
intäkter i framtiden. 
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Abstract 
This study highlights the structures and networks that exist among financial analysts on the 
Swedish financial market. The study is based on nine semi-structured interviews with buy- 
and sell-side analysts, an independent analyst and an Investor Relations Manager. 
The theoretical framework of the study is based on a combination of the research fields 
Behavioral Finance and Social Studies of Finance. These two research fields have proven to 
be a good basis for the qualitative approach used in the analysis. The study is divided into 
four thematic areas: Fundamentals / Psychology, Independence and consensus, Ranking and 
Social networks. 
 
The results show that there are a large number of factors, structures and interpersonal 
relationships that affect how analysts make their decisions and conduct their analysis. Among 
other things, the interdependence between analysts and their counterparts prohibits the move 
towards a more clear system for compensation. These structures can also have an impact on 
analysts' rationality from an individual perspective and a network perspective. Furthermore, 
we have found that technological developments will pose major challenges for the sell side's 
ability to generate revenues in the future. 
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1. Inledning	  
I artikeln ”Heta tips från 2007-års bästa analytiker” listar Dagens Industri den purfärska 
analytikerrankingen från Financial Hearings. Datumet för artikeln är 15 juni, 2007, bara en månad 
innan börsen kommer att stänga på sin högsta nivå sedan IT-bubblan. Två av de 
uppmärksammade analytikerna intervjuas. De har positiva förväntningar på börsen: 

[Peter Lagerlöf, Carnegie] I det korta perspektivet, det vill säga cirka tre månader 
framöver, har vi en försiktig syn och tror på en oförändrad börs. Men därefter tror 
vi det blir bättre. Den totala börsuppgången för året tror vi landar på 15 procent. 
Med utdelningarna inräknat blir det en totalavkastning på 20 procent.   

[Björn Jansson, SEB Enskilda] Min grundsyn till börsen är positiv, och jag tror den 
kommer sluta året högre jämfört med idag. Värderingen är inte extrem i 
förhållande till vinster och räntenivåer. 
 (Dagens Industri 2007) 

Artikelkommentarerna är blandade. Några klagar på att kvinnor saknas på listan, några klagar på 
att man utsett 2007-års bästa analytiker redan i juni, andra klagar mest på analytikerkåren i stort: 

[#11] … För övrigt är det någon som hört en analytiker komma med en 
säljrekommendation[?] 

[#13] [Det enda som räknas…] … är hur bra deras råd är avseende reell 
avkastning. Tyvärr är det inte det som meriterar till en sådan här utmärkelse. Med 
andra ord helt meningslöst. 

[#16] Antagligen lista över dessa som har lurad sina kunder mest ...eller hur ? 

[#18] Dessa analytiker, det känns bara löjligt allt sammans. Kan lika väl använda en 
apa att kasta pil! 

[#19] [Sannolikheten är hög] Att om hundra analytiker sitter och chansar vilt så är 
det alltid ett par som får rätt. Pinsamt! 

[#21] Störst representationskonto = Bästa analytikern 
 (Dagens Industri 2007) 

Med facit i hand stängde OMXS30GI år 2007 på indexvärdet 119, att jämföra med indexvärdet 
140 den 15 juni 2007 – en minskning med ca 15 %. Men det skulle inte ta stopp där. 

I artikeln ”Här är analytikernas älsklingar och hatobjekt”, publicerad den 27 november 2008, har 
det gått en vecka sedan börsen stängt på sin lägsta nivå sedan toppen år 2007 – ett tapp på ca 
50 %. Dagens Industri bjuder på en lista över de aktier som har flest köp- och 
säljrekommendationer. Bland artikelkommentarerna kan man skönja pessimism och 
domedagsstämning: 
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[#17] [Nytt paradigm - Övergångsfas ?] Vi är inne i en nedgångsfas av det gamla. 
Det vi i hela den civiliserade världen nu måste göra är att reflektera över hur vi 
lever. Rannsaka oss själva. Det visar sig att mycket vi gör inte är bra,nyttigt och 
klokt etc. Vi måste lära av våra erfarenheter och nyttja den kunskap vi har och 
förnya kunskap på områden vi tror vara viktga för framtiden. Vi kan inte låta 
pengar styra och leda oss i framtiden. Vi kan inte bygga en hållbar värld med ett 
maximeringstänkande SOM ÄR SKADLIGT. 

[#22] Förmodligen bör man invänta en hel del konkurser och tvångsförsäljningar 
innan det blir köpläge igen. Många sitter illa till då de inte kan betala sina skulder 
just nu och det innebär tvångsförsäljningar. se ex Mats Q och han är inte ensam.  

[#28] Mitt råd är att invänta alla årsbokslut och nästa års Q1. Då förstår vi att år 
2009 blir katastrof. 

Även till denna artikel skrivs negativa kommentarer om analytikerkåren: 
[#1] Avskaffa gärna denna yrkeskår. Att följa deras råd är detsamma som att se en 
blind ledsaga en seende i dagsljus. 

[#4] Nu har analytikerkåren haft fel i 16 månader och kommer förmodligen ha fel i 
16 månader till..... Förstår inte folk som läser deras analyser. Ändrar på målkurser 
utan att ändra på estimaten och tror att ingen märker det bla… […] En överbetald 
kår som kan hålla mäklarna i handen och skratta hela vägen till banken!!! 

[#6] A som i analytiker och A som i apa. Apan spöade analytikerna i senaste 
testet… 

[#34] Flera har uttryckt skepsis mot analytiker. Jag vill bara instämma. Pilkastande 
apor i New York klarade ju det lika bra som analytiker. De enda som motiverar 
deras löner är väl fondfirmor som få köpa och sälja i takt med att gissningarna 
presenteras  
 (Dagens Industri 2008)  

Av kommentarerna att döma verkar det finnas en utbredd misstro mot aktieanalytiker, oavsett 
marknadens sentiment. En återkommande undran är vad analytiker fyller för nytta; vad har 
analytiker för värde när en ”pilkastande apa i New York” är lika träffsäker?  

Men det vore orimligt av förvaltare och investmentbanker att anställa analytiker om de inte var 
till någon nytta. Någon efterfrågar deras tjänster, men vem och varför? Vi kan nog redan nu säga 
att en sak står klar – det förefaller inte vara de som kommenterar artiklar på Dagens Industri. 

1.1. Bakgrund	  till	  studien	  
Vad gör då en aktieanalytiker? Det var en fråga som vi diskuterade sinsemellan sedan vi tagit del 
av fler nyhetsartiklar som berörde aktieanalytikernas rekommendationer. Det är lätt att tro att 
analytikernas riktkurser och rekommendationer är tagna ur luften. Termer som ”strong buy”, 
”behåll” och ”avvakta” är svåra att ta på allvar när riktkurserna skiljer sig 20 – 30 procentenheter 
och ligger spridda med lika många procentenheter runt marknadspriset. Rimligtvis borde 
aktieanalytiker göra någonting mer än att ”kasta pil” på en tavla med riktkurser? Det borde finnas 
någonting mer bakom dessa siffror. 
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Tabell 1.  
Exempel på stängningskurs jämfört med analytikers riktkurser 

Aktie Datum Stängningskurs Riktkurser Skillnad mot 
stängningskurs 

Ericsson B 2010-10-25 73 kr 70 kr, Minska 
80 kr, Neutral 
80 kr, Neutral 
82 kr, Behåll 
90 kr, Outperform 
95 kr, Köp 

-4 % 
+10 % 
+10 % 
+12 % 
+23 % 
+30 % 

Hennes & Mauritz B 2011-04-01 210 kr 177 kr, Minska 
179 kr, Minska 
190 kr, Jämvikt 
224 kr, Köp 

-16 % 
-15 % 
-10 % 
+7 % 

Anmärkning: Riktkurser från samma datum. Stängningskurs från Nasdaq OMX och analysdata från Affärsvärldens hemsida 
(Affärsvärlden 2011a), (Affärsvärlden 2011b). 

En internetsökning med nyckelord som ”analytiker”, ”riktkurser” och ”rekommendationer” gav 
oss mängder av aktietips och pressmeddelanden av typen ”analytikernas favoritaktier”. Bland 
resultaten fann också en del akademiska studier, varav många handlade om 
analytikerrekommendationer och rankinglistor. När vi läst dessa studier fann vi att de i princip 
repeterade artikelkommentarernas slutsatser (om än i ett mer städat format). Vi fann också ett 
annat intressant mönster: Alla studier vi hade läst hade en starkt kvantitativ ansats, där fokus ofta 
låg på att beräkna vilken avkastning som hade erhållits om analytikernas rekommendationer hade 
följts. När vi nu var något visare om huruvida rekommendationerna (inte) fyllde sitt syfte, stod vi 
fortfarande frågande till hur de faktiska rekommendationerna hade kommit till. Analytikerna, 
människorna bakom siffrorna, var fortfarande osynliga bakom alla dessa sorters 
avkastningsberäkningar. Vi insåg att vi behövde en helt annan ansats om vi skulle kunna få reda 
på hur analytikerna jobbade. 

1.2. En	  kvalitativ	  ansats	  
Eftersom den kvantitativt inriktade forskningen vi funnit inte gett oss några större insikter kring 
hur aktieanalytikerna faktiskt arbetade behövde vi hitta annan litteratur. Vi riktade vår 
uppmärksamhet mot mer deskriptiva forskningsfält inom ekonomivetenskapen. Vi hade en viss 
erfarenhet av psykologi genom forskningsfältet Behavioral Finance (som bland annat tar upp 
marknadsaktörernas bristande rationalitet). Litteraturen inom Behavioral Finance ledde oss också 
vidare mot sociologi, till forskningsfältet Social Studies of Finance. 

När vi sökt oss mot sociologisk och organisationsteoretisk litteratur började vi äntligen få svar på 
hur analytikerna arbetade. Förutom en handfull kvalitativa uppsatser som gjorts på aktieanalytiker 
och fondförvaltare fann vi också två böcker som innehöll givande citat och intressanta resultat: 
”Finansmarknadens Aktörer” av Jesper Blomberg1 och ”Företaget som investeringsobjekt” av 
Peter Hägglund. Trots att vi förstod allt mer om aktieanalytikernas agerande, hade vi inte en 
tillfredsställande bild om detta stämde in på dagens analytiker. Vi behövde veta mer och vi 
behövde ny empiri och det mest rimliga var att ta fram denna empiri själva. Att likt Blomberg och 
Hägglund basera en studie på intervjuer verkade vara en beprövad metod. Vi hade bestämt oss: 

                                                
1 Under studiens gång har vi haft ett mycket gott utbyte med Jesper Blomberg, som mycket behjälpligt och frikostigt 
låtit oss ta del av hans kommande bok inom området. 
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En kartläggande intervjustudie verkade ge mest insikter om aktieanalytikerna på den svenska 
finansmarknaden och om hur människorna bakom de spretiga riktkurserna och 
rekommendationerna arbetade. 

1.3. Uppsatsens	  disposition	  
Denna uppsats är i huvudsak disponerad enligt teori – empiri – analys – slutsatser. Innan vi går 
igenom teorin beskriver vår metod samt hur vi lagt upp studien och rapporten. Efter studiens 
slutsatser beskriver vi vår forskningsprocess mer i detalj, samt vår egen kritik av studien. 

2. Syfte	  och	  frågeställningar	  
Huvudsyftet med denna studie är att belysa de olika roller och strukturer som existerar inom den 
svenska aktieanalytikerkåren. Studien syftar också till att belysa de skillnader som finns mellan 
olika typer av analytiker, främst de skillnader som finns mellan analytiker på köp- och säljsidan, 
men också vad som utmärker de fristående analytikerna.2  

Genom att studera analytiker och andra aktörer som berörs av aktieanalyser hoppas vi kunna lyfta 
fram grundförutsättningar och sociala nätverk som kan vara okända för de som står utanför 
denna del av den svenska finansbranschen. Vidare vill vi också utröna hur informationsflöden 
och ekonomiska incitament kan påverka analysarbetet samt om analytikerna är ”rationella” 
aktörer enligt neoklassisk ekonomisk teori. Utifrån detta har vi konstruerat fyra frågeställningar 
som vi vill besvara med denna studie. Frågeställningarna är ordnade från ett individperspektiv till 
ett nätverksperspektiv eftersom detta återspeglar studiens forskningsprocess och ordningen på 
studiens teman. 

Frågeställning 1. Hur påverkar analytikernas arbete marknadens effektivitet? 

Med denna frågeställning vill vi behandla de aspekter som kan påverka analytikerns rationalitet 
vid analysarbetet. Vi vill också utröna om dessa aspekter är förenliga med neoklassisk ekonomisk 
teori där en grundförutsättning är att alla marknadsaktörer fattar rationella beslut. 

Frågeställning 2. Hur förhåller sig analytiker till konsensus? 

Med denna frågeställning vill vi utreda hur konsensusprognoser skapas, vilken funktion 
konsensus fyller och vilka implikationer detta har på marknaden. 

Frågeställning 3. Vilken innebörd har systemet med ranking för analytikerna? 

Med denna frågeställning vill vi ta reda på i vilken utsträckning analytikerna påverkas av att 
utvärderas genom ranking. Vidare vill vi också lyfta fram de faktorer som stödjer den nuvarande 
betalningsmodellen där hög ranking innebär mer courtage till säljsidan. 

Frågeställning 4. Vilka aktörer är involverade vid skapandet av en aktieanalys? 

Med denna frågeställning vill vi reda ut hur köpanalytiker, säljanalytiker och andra intressenter ser 
på det samspel som uppstår vid skapandet av en aktieanalys. Vidare vill vi också ta reda på vilka 
värden som utbyts i detta nätverk. 

                                                
2 Säljanalytiker: Anställd på en fondkommissionärsfirma eller en investmentbank. Köpanalytiker: Anställd hos en 
institutionell investerare. Fristående analytiker: Anställd i fristående analysföretag. Se även Kapitel 5 för en mer 
ingående presentation av aktörerna.  
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2.1. Studiens	  avgränsningar	  
Eftersom vi vill belysa de olika roller och strukturer som existerar inom den svenska 
aktieanalytikerkåren är denna studie i huvudsak avgränsad till att studera de aktörer som är 
verksamma på den svenska finansmarknaden. Vidare har vi begränsat oss till att behandla 
analytiker som analyserar aktier som handlas på svenska och publika marknadsplatser. 

3. Metod	  
Vår kvalitativa ansats och vårt fokus på kartläggning genom intervjuer innebär att vår studie i 
huvudsak kan tillskrivas ett interpretivistiskt forskningsparadigm (Collis & Hussey 2009, ss.56-
57). Praktiskt kan den övergripande forskningsmetoden beskrivas med att vi genom semi-
strukturerade intervjuer samlat in primärdata från utvalda respondenter, sammanställt och 
analyserat denna data kvalitativt och sedan dragit ett antal slutsatser som svarar på de 
frågeställningar vi ställt upp. 

Under rubriken ”Beskrivning av forskningsprocessen” beskriver vi forskningsprocessen mer 
ingående. Under denna rubrik resonerar vi också hur vi gått tillväga för att kunna skapa 
trovärdighet i studien. Här återfinns även vår egen kritik på vår egen forskningsprocess. 

3.1. Studiens	  utförande	  
Studien har utförts under ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket kan liknas med iterativ 
spiralrörelse mellan induktion och deduktion. En annan beskrivning av detta är att vår 
förförståelse (vår teori), testas mot empiri, som leder till att ny teori skapas, som testas mot ny 
empiri, vars resultat skapar ny teori och så vidare (Alvesson & Sköldberg 2008, ss.55-57). 
Praktiskt innebär det abduktiva tillvägagångssättet att vi har förändrat, itererat, våra frågor mellan 
varje intervju eftersom varje respondent tillfört ny och intressant information, vilken sedan legat 
till grund för nya insikter och ”ny teori”, som sedan testats mot ny empiri osv. 

I vår analys har vi anammat ett mer induktivt synsätt, vilket innebär att vi baserar våra slutsatser 
på de generella mönster som vi har identifierat i vår empiri (Collis & Hussey 2009, s.8). 

3.2. Urval	  av	  respondenter	  
För att ta reda på vilka respondenter som var intressanta för vår studie sammanställde vi en initial 
lista av arbetsplatser där olika typer av analytiker och personer som arbetar med analytiker är 
verksamma. Potentiella kandidater har sedan kontaktas genom telefonsamtal, e-post eller 
personliga nätverk för att boka intervjutillfällen. 

Eftersom vi hela tiden lärde oss mer om analytikerkåren kom vår respondentlista att uppdateras 
med nya potentiella personer. En huvudorsak till detta var att vi under studiens gång kom att 
sträva efter heterogenitet, dvs. att vi ville hitta olika typer av analytiker och aktörer som 
bedömdes ha störst potential att ge oss diversifierade synpunkter på hur aktieanalytiker arbetar. I 
empirikapitlet återfinns även en mer detaljerad lista på de nio respondenter som intervjuades. 

3.3. Intervjumetodik	  
Fördelen med en intervju jämfört med att bara göra fältobservationer eller att samla in data via 
enkäter är att den bidrar till ”tät beskrivning”. Med tät beskrivning avses en strävan att fånga den 
inre, meningsförsedda aspekten på handlandet hos respondenterna och inte bara den yttre 
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beteendeaspekten som traditionell behavioristisk ”tunn beskrivning” avser (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s.261). 

För att kunna nå fram till en ”tät beskrivning” har vi också valt en semi-strukturerad 
intervjumetodik. Detta innebär att vi i förväg förberett ett antal fasta frågor som ställts i en 
relativt fri tågordning under intervjun. Beroende på hur respondenten svarat har vi sedan följt 
upp med eventuella följdfrågor om ett intressant sidospår framkommit (Robson 2002, s.278). 

Ytterligare anledningar till att vi valde att utföra semi-strukturerade intervjuer var att den använts 
i tidigare studier inom forskningsområdet samt att vi kände oss bekväma med metodiken. 
Eftersom vi utfört semi-strukturerade intervjuer tidigare har vi upplevt att denna intervjuteknik 
också möjliggör mer dynamiska och intressanta samtal än en mer statisk och enkätliknande 
intervjusituation. Visserligen medför mer styrda intervjuer att respondenternas svar blir enklare 
att sammanställa, jämföra och analysera, men då vi ville nå nya, mer djupgående insikter bedömde 
vi det som viktigt att kunna förändra frågorna under intervjuns gång. Vidare ville vi inte ha en 
helt ostrukturerad intervju eller ett helt fritt samtal, eftersom vi ändå ville ha en viss kontroll över 
intervjusituationen och möjlighet att jämföra ”nya” svar med tidigare svar. 

En övergripande beskrivning av intervjuernas genomförande kan liknas med trattmodellen: 
öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information och avslutning (Kylén 1994). Praktiskt 
har graden av fri berättelse varit något styrd, då vissa frågor ofta haft en mer strukturerad 
karaktär, såsom fakta- och uppräkningsfrågor. 

Upplägget för intervjuerna har varit att vi först öppnat med att presentera oss själva och vårt 
arbete, därefter har enklare faktafrågor ställts: Hur länge har du jobbat här? Vad är din roll? Vad 
har du för utbildning? Därefter har vi gått in på mer generella frågeställningar: Vad utmärker en 
bra analytiker? Vad är blivit svårare/enklare som analytiker? I mitten av intervjun har vi sedan 
smalnat av frågeställningarna till mer specifika frågor: Hur förbereder du dig inför ett 
rapportsläpp? Vilka fördelar ser du med korta positioner? I avslutningsfasen av intervjun har vi 
återigen rört oss mot frågeställningar av mer bredare och begrundande art: Hur tror du 
analytikerrollen kommer att förändras i framtiden? Ser du någon speciell trend inom din bransch? 

Majoriteten av intervjuerna har genomförts i konferensrum på respondenternas arbetsplatser. De 
flesta intervjuerna har tagit runt en timme att genomföra. Under intervjuerna har en av oss 
antecknat medan den andra ställt frågor. Alla intervjuer, förutom en, har också spelats in med en 
väl synlig diktafon. 

Anteckningarna har varit ett analys- och transkriberingsstöd, men också en försäkran att alla 
frågeställningar täckts in. Ett typiskt intervjufenomen är att respondenten börjar svara på den 
ställda frågan, men plötsligt övergår till att svara på en helt annan fråga. Vid dessa tillfällen är 
kontinuerliga anteckningar ett bra stöd, dels för att påminna sig själv om att vissa frågor inte 
besvarats, men också som en möjlighet att skriva ner svar på kommande frågor som ännu inte 
ställts.  

Som en extra försäkran har vi använts oss av en professionell diktafon för att spela in 
intervjuerna. Utvalda citat har sedan transkriberats för denna rapport. 

I transkriberingen har vi också tagit oss friheten att rensa bort felsägningar, upprepningar och 
stakningar. Vi har också anonymiserat företagsnamn, siffror och personnamn i citaten när vi 
bedömt att dessa kan peka ut respondenten. 

I bilaga A återfinns ett urval av de frågor som ställts till analytiker på köp- respektive säljsidan. 
Eftersom vi modifierade intervjufrågorna under studiens gång, så har vi valt att redovisa de frågor 
som vi använde mot slutet av intervjuerna, då vi hade trängt mer på djupet i våra frågeställningar. 
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3.4. Upplägg	  av	  rapporten	  
Upplägget för denna rapport är en stegvis indelning i teori, empiri och analys. Först går vi igenom 
relevant ekonomisk teori för att motivera vårt teoretiska förhållningssätt. Därefter presenteras 
studiens primärdata i sammanfattningar och utvalda citat. I analysen tolkar vi och extraherar 
mönster ur empirin, samtidigt som vi jämför den med insikter och sekundärdata från andra 
studier. I den avslutande delen summerar vi våra slutsatser och presenterar vår forskningsprocess. 

3.5. Fyra	  teman	  för	  empiripresentation	  och	  analys	  
Vår empiri och analys är tematiskt uppdelad i fyra delar med skiftande fokus. Initialt ligger fokus 
på individen, för att sedan utökas med ett grupperspektiv och ett avslutande nätverksperspektiv. 
Denna uppdelning har delvis gjorts för att gruppera och förenkla för läsaren men också som en 
logisk följd av att vårt eget fokus breddades under studiens gång.  

Den tematiska uppdelningen speglar vårt eget skifte under studien. Initialt hade vi enbart tänkt 
fokusera på analytiker och deras rationalitet – det tema som vi valt att kalla för 
Fundamenta/Psykologi. Men efter den första intervjun, kompletterande litteraturstudier och 
längre diskussioner väcktes ytterligare frågeställningar som vi insåg att vi inte kunde svara på 
genom att bara studera enskilda analytiker. För att kunna svara på frågor kring Självständighet 
och konsensus, Ranking och Nätverk behövde vi förstå hur andra aktörer tänkte kring dessa 
frågor och hur dessa förhållanden påverkade analytikernas (rationella) beslut. 

Eftersom vår studie rör sig från ett personperspektiv till ett grupperspektiv har vi valt att 
kombinera de två ekonomiska forskningsfälten Behavioral Finance och Social Studies of Finance. 
I tabell 2 visas en indikativ fördelning mellan forskningsfälten inom respektive tema: 

Tabell 2.  
Indikativ fördelning mellan forskningsfälten inom respektive empiri- och analystema 

Tema Fördelning 
Behavioral Finance 

Fördelning  
Social Studies of Finance 

Fundamenta/Psykologi 90 % 10 % 

Självständighet under konsensus 70 % 30 % 

Ranking 30 % 70 % 

Nätverk 10 % 90 % 

 

Varför har vi valt just dessa två fält för att analysera vår empiri? Det mest uppenbara svaret är att 
liknande forskning redan gjorts inom Behavioral Finance och Social Studies of Finance. Ett annat 
svar är att bägge dessa forskningsfält särskiljer sig ifrån neoklassisk ekonomisk teori, som ofta har 
svårt att besvara frågor kring marknadsaktörernas agerande och bakomliggande motiv. 

I nästföljande kapitel redogör vi varför Behavioral Finance och Social Studies of Finance är 
relevanta och vari deras särskiljning ligger. Men för att göra det måste vi först beskriva den 
teoribildning som de avskilt sig från. 

4. Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel redogör vi för den teoribildning som kommer att användas i denna rapport. Först 
börjar vi med att beskriva generell och neoklassisk ekonomisk teori, därefter går vi över till att 
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problematisera vissa begrepp inom denna teoribildning. Avslutningsvis presenterar vi de två 
forskningsfält som vi kommer att använda i vår analys.  

4.1. Ekonomiska	  tankeskolor	  och	  ekonomisk	  forskning	  
Under 1900-talet har den ekonomiska teoribildningen utvidgats och breddats, vilket har skapat en 
mängd tankeskolor och forskningstraditioner, där vissa är mer eller mindre aktiva (Fonseca 2011). 
Denna mångfald har gjort det svårt att säga att det idag finns en enskild ekonomisk teori som är 
allenarådande. Mer vanligt är att forskningsstudier hänförs till en viss tankeskola, som ofta 
utvecklats, manifesterat sig eller utmärkts sig gentemot andra tankeskolor genom vissa 
gemensamma antaganden, metoder eller förhållningssätt (Convert & Heilbron 2007). 

En dominerande teoribildning som tjänat som utgångspunkt för många tankeskolor inom 
ekonomivetenskapen är den neoklassiska skolan, vilken idag återfinns inom exempelvis 
Chicagoskolan (Fonseca 2011). Trots att den neoklassiska tankeskolan har en teoretisk dominans 
inom ekonomivetenskapen har andra parallella tankeskolor uppstått. Den främsta orsaken till 
detta är att många ekonomer inte tycker att neoklassisk ekonomi beskriver den ekonomi som de 
upplever i verkligheten – exempel på detta är bland annat den Österrikiska skolan (Raico 2011), 
”evolutionär ekonomi” samt ”entreprenöriell ekonomi” (Audretsch & Thurik 2004). 

Med denna korta historik i åtanke kan man dra slutsatsen att det inte finns en sammanfattande 
ekonomisk teori som är allmänt vedertagen. Snarare finns det inom ekonomivetenskapen en 
mängd tankeskolor och forskningstraditioner som alla tillsammans skapar en splittrad och 
svårsammanfattlig teoribild. Vad som skall tillhöra en viss ekonomisk skola kompliceras också av 
att begrepp från klassisk och neoklassisk ekonomi används flitigt (knappa resurser, 
nyttomaximering, utbud/efterfrågan, jämvikt, ränta, marknad), samtidigt har ekonomisk 
forskning berikats med en mängd idéer, metoder och begrepp från naturvetenskap, logik och 
matematik såsom Nash equlibrium (spelteori), Brownsk rörelse (fysik), Stokastiska processer 
(sannolikhetsteori) och Monte-Carlo-simuleringar (datalogi) för att nämna några. Men den 
ekonomiska forskningen är inte heller främmande för att använda begrepp och metoder från 
närbesläktade samhällsvetenskaper såsom kulturbegreppet (antropologi), värdeproblematiken 
(filosofi), mänskligt beslutsfattande (psykologi) samt intervju- och enkätundersökningsmetodik 
(sociologi). Den ekonomiska forskningen blir alltså lätt multidisciplinär i sin praktik och att ta del 
av denna forskning kan innebära att en stor mängd begrepp, metoder och forskningstraditioner 
kombineras. 

Den ekonomiska forskningens bredd och plasticitet kan vara både en fördel och en nackdel och 
detta för med sig både risker och möjligheter. En psykolog kan beskylla en ekonomisk studie som 
utförts med metoder lånade från psykologin för att ha en undermålig psykologisk 
begreppsapparat (Camerer 2004, s.42), (Rabin 2002). Likaså kan positivistiskt skolade 
vetenskapsmän förundras att ekonomer som tilldelas Nobelpriset i Ekonomi (egentligen Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) når ett världsomspännande erkännande 
för en vetenskap som kan bli intimt förknippat med politik och subjektiv moral (Feldman 2001, 
s.348). Men möjligheterna är förstås analoga: Genom att en ekonomisk studie har så lätt att 
kombinera psykologi, sociologi, datalogi och spelteori på ett resursfördelningsproblem går det att 
skapa insikter och underlag för informerade beslut, som också kan omsättas i praktiken av 
företagsledningar och politiker. 
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4.2. Neoklassisk	  ekonomisk	  teori	  som	  referenspunkt	  
Eftersom denna studie i har sin utgångspunkt i flera av de begrepp som används inom 
neoklassisk ekonomi följer här en kort sammanställning av de mest karaktäristiska attributen 
inom denna tradition. För fullständighetens skull listar vi också i tabell 3 hur dessa attribut 
förändrats i vad David Colander kallar ”modern” ekonomisk teori. Tabellen följer i stort 
Colanders klassificering som återfinns i ”The Death of Neoclassical Economics” (2000, ss.134-
136) men är översatt och kommenterad av oss: 

Tabell 3.  
Jämförelse av karaktäristiska attribut mellan neoklassisk och modern ekonomi 

Typiskt för neoklassisk ekonomi Typiskt för modern ekonomi 

Resurallokering 
Centralt är frågan om resursallokering vid ett givet 
tillfälle – hur fördelas knappa resurser mellan olika 
alternativ? 

 
Problemet med resursallokering för ett givet tillfälle är 
löst – inriktning mot dynamisk förändring i 
resursallokeringen, tillväxt. 

Nyttomaximering 
Strävan efter nyttomaximering för att förstå beteenden 
(Utilitarism) – utbud och efterfrågan styr prissättning, 
men efterfrågan subjektiv. 

 
Utilitarism och nytta har spelat ut sin roll som 
förklaringsmodell – nyttobegreppet behålls som ett 
pedagogisk hjälpmedel. 

Infinitesmalkalkyl 
Matematiska modeller använder infinitesmalkalkyl för 
att lösa problem kring marginalnytta och avvägningar 
mellan alternativkostnader – modeller ger det 
alternativ som bäst maximerar nytta. 

 
Fler matematiska verktyg införs – mängdlära, topologi 
och spelteori blir nya hjälpmedel som kan hjälpa till att 
svara på nya frågor. 

Rationalitet 
Antagande om långsiktig och oföränderlig rationalitet 
– individers rationalitet är konstant och likformig för 
alla individer. 

 
Rationalitetsbegreppet problematiseras – rationalitet 
kan förändras och styras av normer och kulturella 
faktorer. 

Individualism 
Individualister som nyttomaximerar skapar effektiva 
marknader – rationella individer skapar rationella 
marknader som skapar rationella samhällen. 

 
Samhälls- och gruppindividen – vad som utgör en 
individ kan skilja sig stort, i vissa studier är individen 
”klassiskt” nyttomaximerande, i andra är individen en 
undanskymd aktör i ett nätverk. 

Jämvikt 
Strävan mot en unik jämvikt – den osynliga handen, 
marknadsmekanismen, ser till att priser speglar utbud 
och efterfrågan. 

 
Möjlighet till multipla och samtida jämvikter – 
återkopplingsmekanismer, ”kaos”, oväntade händelser, 
beslut och andra tillfälligheter kan skifta jämvikter på 
lång och kort sikt. 

Anmärkning: Klassificering från David Colander ” The Death of Neoclassical Economics” (Colander 2000, ss.134-136) 

Vi skall nu diskutera två attribut hos den neoklassiska skolan som visat sig ha stor bäring för 
framväxten av alternativa forskningsfält inom ekonomivetenskapen: förutsättningen att 
marknadsaktörerna fattar rationella beslut och hypotesen om den effektiva marknaden. 

4.2.1. Den	  neoklassiska	  förutsättningen	  att	  marknadsaktörerna	  är	  rationella	  
Inom neoklassisk ekonomisk teori förutsätts det att människan är rationell – hon gör alltid 
rationella val baserat på all tillgänglig information för att maximera sin egen nytta. Ursprunget till 
detta tankesätt kan enligt vissa spåras ända till antiken (Charron 2000), men mer vanligt är att 
stanna vid John Stuart Mill, som i “Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy” 
(1874) skriver följande när han diskuterar den politiska ekonomin: 
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It [Political Economy] does not treat of the whole of man's nature as modified by 
the social state, nor of the whole conduct of man in society. It is concerned with 
him solely as a being who desires to possess wealth, and who is capable of judging 
of the comparative efficacy of means for obtaining that end.  
 (Mill 1874, st.38) 

Dock säger inte Mill att människan är så pass enkel. En mer noggrann genomgång av hans verk 
visar att han anser att hennes drivkrafter är större än ett outsinligt strävande efter rikedom 
(wealth). Människan drivs också av samlande, fritid, lyx och fortplantning (accumulation, leisure, 
luxury, procreation) (Persky 1995, s.223).  

Men Mills betänkligheter hindrade inte den neoklassiska skolan från att skapa en enkel modell av 
människan – ett begrepp som ofta benämns homo economicus. Som en modell för mänskliga 
drivkrafter har denna economic man varit ett mycket användbart hjälpmedel inom ekonomisk 
forskning, men det har inte hindrat den ifrån att varit ifrågasatt, som Lionel Robbins 
sammanfattar i ”An essay on the nature and significance of economic science” (1937): 

The general absurdity of the belief that the world contemplated by the economist is 
peopled only by egotists or "pleasure machines" should be sufficiently clear from 
what has been said already. The fundamental concept of economic analysis is the 
idea of relative valuations; and, as we have seen, while we assume that different 
goods have different values at different margins, we do not regard it as part of our 
problem to explain why these particular valuations exist. We take them as data. So 
far as we are concerned, our economic subjects can be pure egoists, pure altruists, 
pure ascetics, pure sensualists or— what is much more likely—mixed bundles of all 
these impulses. The scales of relative valuation are merely a convenient formal way 
of exhibiting certain permanent characteristics of man as he actually is. Failure to 
recognise the primacy of these valuations is simply a failure to understand the 
significance of the last sixty years of Economic Science. 
 (Robbins 1937, s.87) 

Hur kan man då definiera rationalitet hos homo economicus? En definition återfinns i ”A Survey of 
Behavioral Finance”, av Barberis & Thaler (2002). Här innebär marknadsaktörens rationalitet: 

1) Att aktörer som får ny information reviderar sina uppfattningar korrekt samt i 
enlighet med Bayes’ sats. 

2) Att aktörer utifrån sina uppfattningar gör normativt acceptabla val som är 
konsistenta med Savage’s teorem om subjektiv nyttoförväntan. (Barberis & 
Thaler 2002, s.1053) 

Bayes’ sats är en formel för att hantera betingande sannolikheter, exempelvis problem av typen 
”om 9 av 10 med strupcancer är rökare, vad är risken att få strupcancer om man är rökare?” 
(Blom 2005, ss.30-31). Savage’s teorem om subjektiv nyttoförväntan innebär att individen har 
individuella nyttopreferenser, vilka överförs till en subjektiv sannolikhetsfördelningsfunktion som 
används för att vikta om den ”verkliga” sannolikheten för möjliga utfall (Barberis & Thaler 2002, 
s.1072). 

Kritik mot individers rationalitet är legio. Att skärskåda komponenterna i ovanstående definition 
har många akademiker ägnat sig åt: Problem med information och informationsspridning 
kommer diskuteras i nästkommande avsnitt. Empiriska invändningar mot den neoklassiska 
ekonomis nyttoförväntan och Savage’s modifierade teorem om subjektiv nyttoförväntan har 
bland annat redovisats i ”Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk” av Kahneman & 
Tversky (1979). 
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Men utanför den kvantitativa domänen har också begreppet rationell problematiseras i 
hermeneutisk och fenomenologisk idétradition. Vad som anses som rationellt är inte evigt 
fastställt då omgivande kultur hela tiden omförhandlar om vad som skall anses som rationellt 
(Zuckert 1995, s.195). Människans förmåga till rationella val kan också ifrågasättas. Alfred Schütz 
i ”The Problem of Rationality in the Social World” (1943) säger bland annat följande om 
människans förmåga till rationella val:  

1) Att agera rationellt används ofta synonymt med att agera förnuftigt. Visserligen agerar vi 
förnuftigt när vi utifrån vår erfarenhet upprepar tidigare beteenden som visat sig vara 
framgångsrika. Men att agera förnuftigt kan också innebära att en mekanisk upprepning 
av tidigare beteenden undviks, som då en ny och obekant situation måste bemästras. 

2) Att agera rationellt kan liknas med att agera medvetet. Men att agera medvetet innebär 
följande tvivelaktigheter: 

a. Rutinmässigt agerande är medvetet agerande på så sätt att det i sitt ursprung alltid 
vilar på ett ursprungligt och övertänkt agerande innan det blev rutinmässigt. 

b. Ett övertänkt agerande kan skapas utifrån ett tidigare agerande som visat sig vara 
framgångsrikt. 

c. Ett övertänkt agerande kan därmed sägas skapa en förväntning, och denna 
förväntning är i sig ett motiv för att agera på ett visst sätt. 

d. Men förväntningen innebär att aktören måste välja agerande utifrån en stor 
uppsättning av möjliga ageranden. Men då går det inte att klassificera rutinmässigt 
agerande i formen av ”medvetet agerande” som rationellt eftersom det då uppstår 
problem kring val och valfrihet. 

3) Att agera rationellt definieras ofta som att agera planerat eller förutspått. Men utan att gå 
in närmare på vad som menas med planerat och förutspått, kan vi inte säga att det icke-
rationella agerande som sker i vårt dagliga liv är oplanerat, snarare vilar de på en grund av 
planer och projekt. Och sådant icke-rationellt agerande blir då ett sätt att realisera dessa 
planer och projekt. Att planera någonting förutsätter att slutmålet nås via stegvist 
agerande. Men här uppstår ett subjektivt urvals- och avgränsningsproblem, hur avgränsas 
ett agerande (ett steg) från ett annat? 

4) Att agera rationellt identifieras ofta som att agera förutsägbart. Men denna form av 
rationellt agerande ställer krav på förkunskap och förförståelse hos individen som också 
vilar på subjektiva uppskattningar av sannolika utfall. 

5) Att agera rationellt tolkas av många som att agera logiskt. Men vi agerar inte enligt 
logikens binära ”sant – falskt” – snarare väljer vi att agera utifrån en skala mellan 
sannolikt – osannolikt, där det som är sannolikt och osannolikt är unikt för oss själva. 

6) Att agera rationellt innebär att välja det agerande som är mest passande för att nå det 
önskade målet. Återigen ställs frågan om valets problematik, samt hur det som är 
passande förhandlas fram. Vidare är det först i efterhand som det går att veta om det val 
vi gjorde var passande eller rationellt. (Schütz 1943, ss.138-140) 

Rationalitet som begrepp har alltså varit ifrågasatt länge, men kritiken har inte hindrat den 
ekonomiska vetenskapen från att använda rationalitet och egoistisk nyttomaximering som en 
modell för mänskligt beteende, som en slags skuggprojektion av hennes psykologi. Även om 
modellen inte är komplett är den i sin enkelhet ofta lätt att enas kring då den har matematiska 
implikationer som underlättar analytisk beräknande (Knight 1941, ss.254-255), (Myers & 
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Papageorgiou 1991). En sådan typisk motivering formuleras av Bob Litterman i “Modern 
Investment Management”: 

Financial theory has the most to say about markets that are behaving in a 
somewhat rational manner. If we start by assuming that markets are simply 
irrational, then we have little more to say. 
 (Litterman 2003, s.4) 

4.2.2. Den	  neoklassiska	  hypotesen	  om	  den	  effektiva	  marknaden	  
Inom den neoklassiska teorin skapar individernas osvikliga rationalitet en effektiv marknad. 
Denna logiska implikation brukar sammanfattas i hypotesen om den effektiva marknaden, EMH 
(efficient-market hypothesis).  

EMH innebär att marknadspriset på en finansiell tillgång speglar all information som kan påverka 
priset. EMH innebär något raljant att det inte finns någon gratis lunch – det går inte att skapa 
riskjusterad överavkastning i en effektiv marknad då all information redan är diskonterad i 
kursen. Tillkommer det ny information kommer denna ögonblickligen att diskonteras i kursen. 
Då priset alltid är rättvisande finns det inte heller några över- eller undervärderade tillgångar på 
marknaden. 

Inom EMH brukar man tala om tre olika former av marknadseffektivitet. Benämningarna på 
typerna härrör ifrån Eugene F. Famas artikel ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and 
Empirical Work”, 1970: 

1) Svag marknadseffektivitet. Marknadspriset reflekterar all historisk 
prisinformation om tillgången (omöjliggör teknisk analys) 

2) Semi-stark marknadseffektivitet. Marknadspriset reflekterar dessutom all 
publikt tillgänglig information som påverkar priset på tillgången (omöjliggör 
fundamental analys) 

3) Stark marknadseffektivitet. Marknadspriset reflekterar dessutom information 
tillgänglig för insiders (omöjliggör insiderhandel) (Fama 1970, s.383) 

Forskning har visat att det inte är särskilt lätt att styrka huruvida de finansiella marknaderna är 
effektiva, och svaret varierar beroende på om effektiviteten skall räknas på kort- eller lång sikt 
(Malkiel 2003, s.80) (Williams 2005, s.32). Studier på aktivt förvaltade fonder tyder på att 
överavkastning under en längre tid är mycket svår att uppehålla, särskilt om de jämförs med en 
passiv indexfond vilket talar för en effektiv marknad (Malkiel 2003, s.78). Ett citat från Fama är 
ganska talande: 

Toward the end of the book [The Myth of the Rational Market], [Justin] Fox 
concludes that passive investing is the right choice for almost all investors. My 
academic friends in behavioral finance (for example, Richard Thaler) almost always 
end up with a similar conclusion. In my view, this is an admission that the EMH 
provides a good view of the world for almost all practical purposes. At which 
point, I say I won. 
 (Fama 2009) 

Men i verkligheten och på kort sikt finns det en rad hinder som hindrar ögonblicklig 
informationsspridning och ögonblickliga handelsmöjligheter. Snabb information har ett värde, 
och den sprids inte likvärdigt till alla marknadsaktörer. Vidare har handelsplatserna en hel del 
friktioner: där finns handelsstopp, spreader, transaktionskostnader, likviditetsproblem och tick-
size-diskretisering. Många gånger finns det också ett kunskaps- och kapitalkrav för aktörerna som 



22	  

 

kan innebära att vissa aktörer undviker att handla med vissa instrument. Därutöver förekommer 
fenomen som insiderhandel och front-running, vilket innebär att de marknadsaktörer som saknar 
denna information handlar till missvisande priser. 

Huvudproblemet med den neoklassiska marknads- och rationalitetsmodellen är när den används 
baklänges: när modellen som avbildar verkligheten blir det ideal som verkligheten skall 
eftersträva. För det är just när modellen blir normativ, när modellen blir en måttstock för hur 
människan borde agera, som debatten hettar till. 

4.3. Oförenlighet	  och	  kritik	  
Det är vanligt att människor har åsikter huruvida den neoklassiska ekonomins antaganden kring 
effektivitet och rationalitet är korrekta: Typisk kritik från verkliga observationer kan handla om 
monopol och kartellbildningar samt tullar och förbud, men också om marknadsfenomen som 
insiderhandel, bubblor och krascher. 

Fenomenet med återkommande bubblor och krascher på finansmarknaderna har inneburit att 
vissa tvivlar på marknadens effektivitet (Lux 1995). Samtidigt kan förespråkare för 
marknadseffektivitet hävda att dessa stora fluktuationer snarare är tecken på att 
marknadsaktörerna vägrar att värdera information på ett rationellt sätt. Exempelvis kan många 
hedgefonders existensberättigande just hänföras till ett sådant informationsövertag gentemot 
övriga aktörer (Fama 2009). Enligt EMH är det informationens ögonblickliga spridning och de 
hastiga prisjusteringarna till den nya informationen som gör marknaden effektiv (Fama 1991). En 
bubbla kan därmed sägas utgöra ett tecken på att aktörerna bortser från fundamental information 
och det är först under den efterföljande kraschen som den fundamentala informationen återigen 
värderas och återspeglas i marknadspriserna. 

Ett närstående exempel på att den globala finansmarknaden kan anses som ineffektiv är den 
världsomspännande finansiella kris som blossade ut 2008 som fick vissa ekonomer att ifrågasätta 
rådande ekonomiska modeller, ekonomisk forskning och det ekonomiska systemet (Colander 
m.fl. 2009). Till exempel säger den ekonomiska reflexivitetens förespråkare, George Soros, 
följande i ett invigningstal som hölls för ”King’s Institute for New Economic Thinking” år 2010:  
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[…] Instead of finding laws capable of being falsified through testing, economics 
has increasingly turned itself into an axiomatic discipline consisting of assumptions 
and mathematical deductions similar to Euclidian geometry. Rational expectations 
theory and the efficient market hypothesis are products of this approach. 
Unfortunately they prove to be unsound. To be useful the axioms must resemble 
reality. Euclid’s axioms met that condition, rational expectations theory doesn’t. It 
postulates that there is a correct view of the future to which the views of the 
participants converge. But the correct view is correct only if it universally adopted 
by all the participants – an unlikely prospect. Indeed, if it is unrealistic to expect all 
participants to subscribe to theory of rational expectations it is irrational for any 
participant to adopt it. 

Rational expectations theory was pretty conclusively falsified by the crash of 2008, 
which caught most participants and most regulators unaware. The crash of 2008 
also falsified the efficient market hypothesis because it was generated by internal 
developments within the market, not by external shocks as the hypothesis 
postulates.  

The failure of these theories brings the entire edifice of economic theory into 
question. Can economic phenomena be predicted by universally valid laws? I 
contend that they can’t be. Because the phenomena studied have a fundamentally 
different structure from natural phenomena. Economic phenomena have thinking 
participants. […] The thinking of the participants introduces an element of 
uncertainty that is absent in natural phenomena. The uncertainty arises because the 
participants’ thinking doesn’t accurately represent reality.  
 (Soros 2010)3 

Men kritik mot ekonomisk teori brukar inte bara stanna vid ”marknaden”, många ekonomiska 
skolor särskiljer sig också i synsätt på hur teorin skall tolkas och tillämpas i ett makroperspektiv. 
Politiska ideologier är i högsta grad synsätt på hur resurser skall fördelas i samhället. I praktiken 
innebär detta att marknadsmekanismen störs på olika sätt genom (mellan)statliga interventioner 
och handelshinder. Centralbanker och regeringar som ägnar sig åt finans- och penningpolitik, i 
exempelvis Keynesiansk anda för att jämna ut konjunkturcykler, kan därmed kritiseras utifrån en 
mängd tankeskolor, där exempelvis anhängare av den nyösterrikiska skolan varit aktiva kritiker på 
hur den senaste ekonomiska krisen hanterats (Woods 2009)4. 

Med allt detta i åtanke är det inte konstigt att det är svårt att finna en övergripande ekonomisk 
teori med en gemensam syn på aktörerna och deras motiv. En väg framåt är att ha ett 
kompletterande angreppssätt inom den ekonomiska forskningen. 

4.4. En	  kvalitativ,	  tolkande	  ansats	  
Eftersom mycket av forskningen inom ekonomisk vetenskap bygger på ett neoklassiskt ramverk 
där beräkningsförmåga är eftersträvansvärt, har också kvantifierbarhet varit ett signum för 
mycket av den forskning som gjorts på aktieanalytiker. Mycket av denna kvantitativt inriktade 
forskning har också ett empiriskt stöd i analytikerdatabasen I/B/E/S5. Genom att utgå ifrån alla 

                                                
3 Vår transkribering av ett inspelat anförande. 

4 Den nyösterrikiska skolans kritik har också ifrågasatts, bland annat av Paul Krugman (Krugman 2010a), (Krugman 
2010b). 

5 Institutional Brokers' Estimate System ”i/b/e/s” är en central databas för analytikerkonsensus och 
analytikerestimat, databasen täcker över 60 000 bolag i totalt 67 länder och har cirka 1200 uppgiftslämnare (Thomson 
Reuters 2011). 
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de kvantifierbara enheter som återfinns i databasen kan många frågeställningar av kvantitativ 
karaktär besvaras, vanligen genom att komplettera I/B/E/S-data med andra datakällor6. 

I många av de internationella studier av aktieanalytiker som vi tagit del av har det saknats en 
kvalitativ beskrivning och en tolkande ansats kring analytikernas beteenden och motiv. Detta 
innebär att många studier reducerar den enskilde analytikern till ett objekt med vissa ”unika” 
parametrar och nöjer sig med detta. Många gånger säger dessa kvantifierbara parametrar väldigt 
lite om hur analytiker tänker och varför de väljer att agera som de gör. En fara med detta 
reduktionistiska synsätt är att vetenskapen riskerar att missa någonting viktigt – nämligen 
människorna bakom analyserna. Här anser vi att den ekonomiska vetenskapen skulle berikas av 
alternativa, kvalitativa synsätt: För med en kvalitativ ansats är det lättare att förstå tänkandet 
bakom aktörernas direkta handlingar, att förstå varför de agerar (Collis & Hussey 2009, ss.56-57). 
Med detta sagt placeras vår studie i ett kvalitativt och interpretivistisk (tolkande) 
forskningsparadigm (Shah & Corley 2006, s.1832). 

Vi har valt att inte ta ett aktivt ställningstagande till om aktörer är rationella eller om de finansiella 
marknaderna är effektiva, då det redan finns ett flertal (motstridiga) studier kring dessa ämnen. 
Vårt synsätt är snarare att denna studie ger ny information om hur vissa aktörer på den svenska 
finansmarknaden ser på varandra och hur de agerar. Kunskap om detta borde gynna alla 
ekonomiska tankeskolor som är intresserade av att skapa teori kring dessa aktörer. 

Med detta undanröjt skall vi nu beskriva de två ekonomiska forskningstraditionerna vi kommer 
att använda för vår analys: Behavioral Finance och Social Studies of Finance. 

4.5. Behavioral	  Finance	  
Under 1980-talet framväxte ännu en gren på den ekonomiska vetenskapens yviga trädkrona, den 
här gången ett forskningsfält som ville betona individers beteende och beslutsfattande. Detta 
beteendepsykologiskt inriktade forskningsfält kom att benämnas för Behavioral Finance. Dess 
ursprung brukar hänföras till publiceringen av De Bondt & Thalers artikel ”Does the stock 
market overreact?” (1985) även om prospektteorin som beskrivs i ”Prospect Theory: An Analysis 
of Decision under Risk” av Kahneman & Tversky (1979) anses som en viktig förelöpare (Sewell 
2010, s.3). 

Inom Behavioral Finance går det att skönja två huvudinriktningar för forskningen: individen och 
marknaden. Gemensamt för de bägge inriktningarna är att de i sina grundantaganden opponerar 
sig mot den neoklassiska ekonomiska teorin, speciellt vad gäller individers rationalitet och 
marknadens effektivitet. Genom att kombinera forskning på finansmarknaderna och på mänsklig 
kognition, och genom ett deskriptivt tillvägagångssätt har Behavioral Finance kunnat visa att 
antaganden inom neoklassisk ekonomisk teori inte alltid avspeglar hur marknadsaktörer agerar i 
verkligheten.  

Vi skall nu fortsätta med att översiktligt lista några huvudbegrepp från Behavioral Finance inom 
respektive inriktning. 

                                                
6 En enklare sökning där vi i journalernas abstract-text sökt efter strängen ”i/b/e/s” ger 32 träffar på Scopus 
(www.scopus.com, 2011-06-05). Av dessa 32 artiklar har vi ej lyckats komma åt 4 av artiklarna, men de övriga 28 är 
starkt kvantitativa där regressionsanalys eller annan matematisk modellering förekommer. En snävare sökning med 
tillägget ”model” ger 7 träffar medan en sökning med tillägget ”interview” ger 0 träffar. 
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4.5.1. Individen	  
Tabell 4, som listar psykologiska begrepp som används inom Behavioral Finance, är konstruerad 
utifrån ”A Survey of Behavioral Finance” av Barberis & Thaler (2002, ss.1063-1073): 

Tabell 4.  
Beskrivning av psykologiska begrepp som används inom Behavioral Finance 

Overconfidence – Övertro 
Människor har för stor tilltro till sina gissningar. 

Optimism, Wishful Thinking – Optimism, Önsketänkande 
Människor har för stor tilltro till sina förmågor, majoriteten beskriver sig som 
”över medel” när egna förmågor skall värderas. 

Representativeness – Representativitet 
Människor har svårt att hantera betingade sannolikheter och skattar sannolikheter 
för högt eller lågt, de påverkas av irrelevant information i sina bedömningar. 

Conservatism – Konservatism 
Människor som har svårt att skapa en mental modell av omgivningen 
underreagerar på ny information och förlitar sig hellre på tidigare erfarenheter. 

Belief perseverance – Trosmässig ståndaktighet 
Människor som skapat sig en trosuppfattning kring en fråga har svårt att byta 
uppfattning vid ny information, även om den motsäger trosuppfattningen. 

Anchoring – Förankring 
Människor reviderar inte initiala gissningar tillräckligt kraftigt vid ny 
information. 

Availability biases –  Tillgänglighetsbias 
Människor som skall skatta sannolikheter för vissa händelser brukar skatta dessa 
högre om de är ”tillgängliga”, exempelvis om händelsen inträffat dem själva, 
någon närstående eller omtalats i media. 

Prospect Theory – Prospektteorin 
Människor har olika preferens gentemot förluster och vinster, de säljer vinnare 
och behåller förlorare. 

Ambiguity aversion – Motvilja mot tvetydigheter 
Människor föredrar situationer där riskerna är kända framför situationer där 
riskerna är okända även om den förväntade ”vinsten” är densamma. 

Anmärkning: Begrepp tagna ifrån “A Survey of Behavioral Finance”, (2002, ss.1063-1073) 

Ovanstående tabell 4 är inte en komplett beskrivning av alla de psykologiska och 
kognitionsvetenskapliga begrepp som används inom Behavioral Finance. Ett fenomen som ofta 
diskuteras inom Behavioral Finance är ”loss aversion” (förlustaversion), vilket i sin tur skapar en 
mängd andra fenomen där endowment effect/status quo bias bara är ett i mängden7. 

Fenomenet loss aversion innebär att vi som människor inte tycker om att förlora pengar eller 
anseende. Att förlora är smärtsamt för vårt ego och denna smärta är förstås något vi vill undvika. 
Att detta fenomen förekommer för både privata och institutionella investerare är väl belagt. 
Småsparare, drabbade av ”disposition effect”, tenderar att sälja vinnaraktier och behålla 
förlustaktier (Odean 1998) men även professionella förvaltare kan drabbas av detta fenomen 
(Shapira & Venezia 2001). Även bankernas egenhandel (proprietary trading) kan råka ut för detta, 
men eftersom denna handel ofta använder derivatinstrument finns där också inslag av 
                                                
7 Endowment effect innebär att vi vanligen kräver ett högre försäljningspris för något som vi själva äger än om vi skulle 
köpa det ifrån någon annan 
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värderingsmanipulation som kan utnyttjas. Sådan manipulation kopplat till förlustaversion har 
exempelvis visats i Carnegiefallet 20078 och i fallet med HQ Bank 20109 (Finansinspektionen 
2007), (Finansinspektionen 2010). På grund av hävstångseffekterna i derivatinstrumenten kan 
förlusterna bli mycket stora. Vidare finns risken att de ansvariga tvingas löpa ett medialt gatlopp 
om förlusten blir allmänt känd, vilket kan spä på förlustaversionen ytterligare. 

Individperspektivet inom Behavioral Finance fokuserar alltså stort på de finansiella aktörernas 
informationstolkning och beslutsprocesser. Eftersom mycket av forskningen inom Behavioral 
Finance är deskriptiv har forskningsfältet bidragit med en hel del insikter kring hur verkliga 
marknadsaktörer agerar på verkliga marknader. 

4.5.2. Marknaden	  
Ett annat forskningsområde inom Behavioral Finance har gått ut på att beskriva hur verkliga 
finansmarknader fungerar. Resultaten visar att de finansiella marknaderna inte alls är så effektiva 
som traditionell ekonomi antar/förutspår (Shleifer 2000). I tabell 5 listas fenomen som påverkar 
marknadens effektivitet negativt och som motverkar en effektiv prissättning. Tabellen är 
konstruerad utifrån ”A Survey of Behavioral Finance” av Barberis & Thaler (2002, ss.1054-1063). 

Tabell 5.  
Fenomen som förhindrar marknadens effektivitet och påverkar prissättningen negativt 

Fundamental risk – Fundamental risk 
Att köpa ett bolag som är undervärderat och samtidigt sälja dess konkurrent är 
svårt då bolagen ofta är alltför olika. 

Noise trader risk – Brushandlarrisk 
Irrationella brushandlare minskar intresset för arbitrage från rationella aktörer, 
eftersom risken i kortsiktiga arbitrageaffärer ökar. När arbitragörer uteblir skapar 
brushandlare vidare avkastning på redan felvärderade marknadspriser. 
Institutionella investerare som ligger i marknaden kan drabbas av ”margin calls” 
på kundsidan och tvingas stänga sina positioner till förluster i förtid (MacKenzie 
2003). Både institutionella investerare och brushandlare fortsätter att handla 
kursen i fel riktning. 

Implementation costs – Exekveringskostnader 
Courtage, köp/sälj-spreadar, blankningsavgifter samt ”impact costs” vid 
orderläggning och ordermatchning skapar kostnader för arbitragörer1. 

Anmärkning: Begrepp tagna ifrån “A Survey of Behavioral Finance”, (2002, ss.1054-1063). 
1. Till exekveringskostnaderna skulle vi även vilja inräkna tekniska systemrisker som strömavbrott, 
korrupt indata, felaktiga matchningsalgoritmer, latency m.m. 

Ur ovanstående tabell 5 kan man dra slutsatsen att en tillgång kan vara uppenbart felaktigt 
prissatt, men att strategier för att rätta till felprissättningen kan vara alltför riskfyllda och 
kostsamma att implementera. Detta innebär att marknadspriserna kan vara felaktiga mycket 
längre än vad en ortodox tolkning av EMH föreskriver. I en marknad som domineras av 
brushandlare kan det vara särskilt problematiskt, kostsamt och riskfullt att ”rationellt” utnyttja 
under- och övervärderingar. I en sådan marknad blir det meningslöst att säga att det är de 
rationella aktörerna (arbitragörerna) som gör marknaden effektiv, eftersom arbitrage förutsätter 
en ”riskfri vinst” (Barberis & Thaler 2002, ss.1055-1056), (Shleifer 2000, ss.13-16). 
                                                
8 I Carnegiefallet värderas derivatkontrakt på orealistiska volatilitetsantaganden, även marknadskurser påverkades för 
att försvåra upptäckten av de felaktiga värderingarna. 

9 I fallet med HQ Bank skulle en korrekt värdering av tradingportföljen inneburit en negativ resultateffekt för 
banken, en korrekt värdering hade även inneburit att banken skulle varit underkapitaliserad. 
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Men ”rationella” aktörer kan också drabbas av likviditetsproblem vid marknadshändelser som 
inte är bolagsspecifikt informationsdrivna utan skapade som en effekt av den tekniska 
infrastrukturen hos marknadsplatserna. Ett markant exempel på detta är den uppmärksammade 
flashcrashen den 6:e maj 2010 som beskrivs i ”Findings Regarding the Market Events of May 6, 
2010” av de amerikanska övervakningsorganen CFTC och SEC (2010). Under en halvtimme 
skapade automatiserad orderläggningshandel och annan algoritmhandel inom E-Mini-
futuremarknaden extrema ”spill-over”-effekter: Till exempel hade över 300 aktier och 
börshandlade fonder marknadspriser som skiljde sig 60 % mot de priserna de haft 20 minuter 
innan utan att någon bolagsspecifik information, som motiverade dessa förändringar, hade 
tillkommit (CFTC & SEC 2010, s.6). 

4.5.3. Konsensus	  –	  Individens	  anpassning	  till	  marknaden	  
Att delta i konsensusprocessen är att delta i en process som syftar att skapa en konstruerad 
”sanning”. Men en socialt konstruerad sanning är sällan objektiv – den skapas, omförhandlas och 
förändras av aktörerna i ett kontinuerligt, socialt samspel (K. J. Gergen & M. M. Gergen 2003, 
ss.15-16). Individuella kognitionsfenomen som övertro, önsketänkande, ståndaktighet, förankring 
och tillgänglighetsbias är en del av denna process. Men även gruppbetonande fenomen som 
herding, groupthink och grupptillhörighet spelar in i konsensusskapandet (De Bondt & Forbes 
1999). 

Skapandet av konsensus är en reflexiv process och denna process är inte bara större än individen 
och analytikerskrået. I marknadssituationer med bubbeltensender kan även analytikerna ryckas 
med i den nya tidsandan (en tidsanda som ofta förespråkas med ’this time it’s different’). I en bubbla 
kan ett mer konservativt förhållningssätt till framtida intjäning ersättas med nya typer av modeller 
där framtidsförhoppningar viktas upp och får större genomslag i värderingen (Liu & Song 2001), 
(O’Brien & Tian 2006). 

Med det finns också ett inslag av personligt erkännande i att delta i en konsensusprocess. Att ges 
tilliten att fylla i estimat och påverka konsensus är i sig ett erkännande av ens analytikerroll och 
ens yrkeskunnande – ett slags bevis på att man kvalificerat sig till en stängd gemenskap. Som 
analytiker kan man därmed bli medveten om att såväl företagsledningar som förmögna placerare 
har tilltro till ens kunnande, vilket kan skapa känslor av utvaldhet och tillhörighet till en maktelit 
(Blomberg 2005, ss.153-156).  

Att anta att en analytiker alltid utför ett rationellt och självständigt värderingsarbete kan därmed 
ifrågasättas. Externt sentiment och rådande marknadsklimat kan påverka analysprocessen. 
Bevakande av den egna karriären och ren självbevarelsedrift kan skapa konflikter vad gäller 
graden av ”enighet” med konsensus. Och även om det är lätt att skapa sig ett namn genom att 
sticka ut hakan (och förhoppningsvis få rätt!) kan det också vara bekvämt att gömma sig bland 
konsensus om man inte har någonting unikt att tillföra (Kubik m.fl. 1998). 

4.5.4. Kritik	  mot	  Behavioral	  Finance	  
Trots att Behavioral Finance har gett den ekonomiska forskningen en hel del nya insikter kring 
individers rationalitet och finansmarknadernas effektivitet har fältet blivit kritiserat ifrån flera håll. 
Anhängare till EMH framhäver att marknader under- och överreagerar lika ofta på både lång och 
kort sikt. Dessa fenomen, som anses som tecken på en ineffektiv marknad, är dock snarare 
uppmärksammade slumpmässiga händelser, chance, som har en tendens att försvinna beroende på 
hur de mäts och väljs ut (Fama 1998) – en kritik som implicerar både ”data bias” och ”model 
bias” inom Behavioral Finance-forskningen (Andrikopoulos 2005, ss.16-17), (NBER 2004, 
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ss.199-200). Därutöver finner EMH-anhängare att dessa ”nya” risker, som identifierats av 
Behavioral Finance forskningen, redan kan förklaras med befintliga marknadsmodeller men med 
modifierade och tillagda riskpremier (Andrikopoulos 2005, ss.15-16). 

Men Behavioral Finance kan också kritiseras utifrån att det saknar en teorimässig konsistens och 
att det är självmotsägande. Hur förklarar Behavioral Finance att individer hänför sig till 
momentumstrategier när det gäller fonder (de köper de fonder som gått upp) samtidigt som de 
enligt ”disposition effect” säljer aktier som gått bra och behåller förlorarna? Vad skall räknas till 
”loss aversion”, ”momentum” och ”disposition effect”? Behavioral Finance tycks hänföra empiri 
till utvalda effekter lite som det vill och bortse ifrån de faktiska motsättningarna som uppstår i ett 
större perspektiv (NBER 2004, s.199). 

Från ett sociologiskt synsätt kan Behavioral Finance kritiseras för sin reduktionism, för att 
forskningsfältet fokuserar alltför mycket på den unika individen och dess beslutsprocess och 
glömmer bort sociala strukturer och socialt kontext (Blomberg 2005, ss.21-22). I och med att 
forskningen sker på aggregerad, ofta finansiell, data döljs de bakomvarande strukturerna i en 
experimentdriven positivism. För precis som Behavioral Finance klandrar den neoklassiska 
skolan för att ha en inkomplett människosyn går det att klandra Behavioral Finance för att ha en 
inkomplett struktursyn. Men hur skall man då finna strukturerna bakom individen? Lyckligtvis 
finns det ännu ett forskningsfält inom de ekonomiska vetenskaperna som behandlar just detta. 
Grenarna på vårt ekonomiska vetenskapsträd fortsätter att växa. 

4.6. SSoF	  –	  Social	  Studies	  of	  Finance	  
Vikten av att beskriva nätverk av aktörer på den finansiella marknaden för att förklara fenomen 
som inte fångas inom Behavioral Finance är något som blir tydligt i en artikel om den kraschade 
hedgefonden Long Term Capital Management (MacKenzie 2003). I denna fallstudie belyses 
vikten av aktörernas ömsesidiga relationer samt deras imiteringsbeteende som en delförklaring på 
varför fondens positioner blev stängda i förtid till förlust, trots att fondens placeringar hade gett 
beräknad avkastning om positionerna väntats ut. Fallet med LTCM visar att det inte räcker med 
att bara titta på enstaka individers rationalitet utan forskningen behöver också behandla 
omkringliggande aktörer och deras agerande. 

En annan syn som vill påtala vikten av att se på hela nätverket av aktörer som omger individen 
ges av Granovetter i ”Economic action and social structure: the problem of embeddedness”, 
1985. Här argumenterar Granovetter mot den neoklassiska teorins fokus på individen och menar 
att det inte går att separera individen ur det omgivande aktörsnätverket. Många beslut fattas 
utifrån de förutsättningar som uppstår i nätverket, genom aktörernas växelspel och ömsesidiga 
relationer (Granovetter 1985, ss.495-496). 

Ett sätt att få sammanföra dessa sociala perspektiv är att sammanföra ekonomi, sociologi och 
antropologi i ett gemensamt forskningsfält. Ett av de främsta exemplen på detta är Social Studies of 
Finance, hädanefter benämnt SSoF, som kan både sammanfattas och motiveras med följande citat: 
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In the past years, a select group of researchers in the United States and Europe 
have been taking a fresh look at financial markets from fields outside the realm of 
rational choice such as economic sociology, social studies of science, and 
anthropology. Their efforts are leading to an emerging field of study that examines 
socio-technical networks and knowledge claims in financial markets. The emerging 
field, which calls itself "Social Studies of Finance," offers new and powerful 
research methodologies that can potentially address questions that lie beyond the 
reach of traditional economic treatment. Ethnomethodology, network analysis, and 
the systematic analysis of new digital technologies, for example, promise new 
insights into the problems of valuation and the dynamics of financial markets. 
 (Stark & Beunza 2002) 

Syftet med forskningen inom SSoF är att genom ett multidisciplinärt synsätt skapa en bred och 
djup insikt kring fenomen som uppstår hos aktörerna på de finansiella marknaderna. En stor 
fördel med SSoF är att disciplinen tillåter en bred kombination av forskningsmetodologier och 
angreppssätt. Genom intervjuer och kontextuella betraktelser går det att belysa och lyfta fram 
situationer som är svåra att fånga med aggregerad finansiell data (MacKenzie 2005, s.567). 
Genom nätverksvisualiseringar går det att visa upp beroenden och växelverkan som också går 
utanför aktörens direkta vänkrets (Marsden & Friedkin 1994, ss.4-6).  

En annan beskrivning för syftet med denna typ av forskning är ”att öppna den svarta lådan”, dvs. 
att genomlysa en apparat eller ett system vars interna konstruktion är okänd eller bortglömd. 
Genom att till exempel analysera systemet ”aktieanalytiker på den svenska finansmarknaden” kan 
vi plocka fram strukturer och funktioner som undgått upptäckt eller tagits för givna. För genom 
att belysa det som döljs inom systemet kan vi finna att fördolda mikrostrukturer inne i ”den 
svarta låda” påverkar strukturer som ligger långt utanför lådans gränser (MacKenzie 2005, s.558). 

4.6.1. Kritik	  mot	  Social	  Studies	  of	  Finance	  
Typisk kritik mot en sociologiskt inriktad forskningstradition är att den utgör forskning kring 
trivialiteter och att den många gånger kan ersättas med sunt förnuft (Marsh 2005, ss.7-10). 
Sociologi kan också ha problem med generaliserbarhet och att forskningsresultat snarare skapar 
fler frågor än tydliga svar, ofta kring orsak och verkan (Marsh 2005, ss.7-10). Vidare kan 
sociologisk forskning klandras för att den är subjektiv och politisk färgad (Bruce 2000, ss.98-100). 
Att införa och förlita sig på kvalitativa data och skapa kunskap utifrån dessa har också uppenbara 
urvals- och avgränsningsproblem.  

Analogt med Behavioral Finance-kritiken går det också att klandra SSoF för att ha en inkomplett 
struktursyn – för om vi nu väljer att titta på ett specifikt nätverk av aktörer, skall vi inte då också 
titta på varje nätverk som omringar varje enskild aktör samt hur vi som forskare påverkar de 
objekt vi studerar? Man kan bara undra vad ett sådant forskningsfält skulle kalla sig; Studies of 
Social Studies of Finance and Behavorial Finance? Nej, någonstans måste även vi dra gränsen för vår 
teoretiska diskussion! Mer fruktbart och intressant kan det vara att försöka sig på att kombinera 
dessa olika forskningsfält. Vi övergår därför till att motivera analytikernas roll genom att 
kombinera Neoklassisk teori, Behavorial Finance och Social Studies of Finance. 

4.7. Analytikernas	  roll	  enligt	  Neoklassisk	  teori,	  Behavioral	  Finance	  och	  Social	  
Studies	  of	  Finance	  
Hur kan analytikern motivera sin roll i en effektiv marknad om all information kring ett bolag 
redan är tolkat och värderat i marknadspriset? Vem vill betala för något som redan är betalt? Ett 
annat sätt att se på det är att fråga sig ”om nu marknadspriserna inte speglar en korrekt värdering, 
varför skall jag betala analytikerns arbete när alla andra aktörer kan ta del av min dyra information 
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gratis via marknadspriset?” En liknande tanke formulerades av Sanford Grossman i ”On the 
Efficiency of Competitive Stock Markets Where Trades Have Diverse Information”, 1976. 
Grossmans slutsats är att marknadspriserna måste vara tillräckligt brusiga för att transaktions- 
och informationskostnaderna skall löna sig, det vill säga att prisbruset maskerar kostnaderna för 
analytikerns arbete (Grossman 1976, ss.584-585).  

Att påbörjad analytikerbevakning och ökat institutionellt ägande påverkar både likviditet och 
volatilitet för icke-bevakade bolag visas av Schutte & Unlu (2009) och Sahut et al. (2011). I dessa 
studier drar författarna slutsatsen att påbörjad och kontinuerlig analytikerbevakning sänker 
volatilititeten (prisbruset) och ökar likviditeten för aktien (= högre volym och minskade 
spreadar). Sahut et al. visar också att bolag som slutar bevakas av analytiker får ökad volatilitet, 
ökade spreadar och mindre likviditet (Sahut m.fl. 2011).  

I enlighet med EMH innebär ökad informationstillgänglighet och informationsspridning ett mer 
rättvisande marknadspris. Men en annan implikation med ökad informationstillgänglighet och 
likviditet är att bolaget kan få en högre värdering på grund av mindre informationskostnader och 
minskade kapitalkostnader (Mark H. Lang m.fl. 2003). Analytikerbevakning bidrar därför positivt 
till företagets värdering samt gynnar aktiernas likviditet. I och med att volatiliteten (prisbruset) 
minskar innebär detta också en minskad marginalnytta för ytterligare analys. 

Initialt kan analytikerns roll motiveras utifrån ett marknadsperspektiv, då analytikern är den som 
har kompetens och förmåga att hitta under- och övervärderade aktier (Schutte & Unlu 2009, s.1). 
Men i en statisk marknad gör sig analytikern snabbt onödig. För det är först när ny information 
tillkommer som analytikern behövs igen, just för att kunna påtala när marknadspriserna inte 
reflekterar all känd information. 

Analytikerns roll kan också motiveras ur ett sociologiskt perspektiv. Då en analytiker besitter 
expertkunskaper kring ett företag och dessutom upprätthåller ett informationsnätverk är också 
detta värdefullt för en placerare. För i processen som uppkommer då ett investeringsobjekt 
skapas går det att se på analytikern som en stödperson, ett bollplank och en nätverksutvidgare till 
köpsidans förvaltare/analytiker. Eftersom köpsidan kan resonera med analytikern (och i många 
fall flera säljanalytiker) kan förvaltaren själv bilda sig en egen uppfattning och skapa sig en egen 
marknadssyn (Hägglund 2001, ss.83-84). 

Tidigare litteratur har kategoriserat analytikerns roller till tre huvudsakliga. Enligt Beunza & 
Garud (2007) har en analytikers huvudsakliga roll beskrivits som: 

1) Informationsbehandlare (EMH-perspektiv), eller 

2) Imitatör (Behavioral Finance-perspektiv), eller 

3) Kritiker (Social Studies of Finance-perspektiv) 

I “Calculators, lemmings or frame-makers? The intermediary role of securities analysts” föreslår 
Beunza & Garud (2007) en fjärde roll (även detta inom ett Social Studies of Finance-perspektiv), 
nämligen att analytikern är en frame-maker. Att en analytiker agerar som frame-maker innebär 
att analytiker ramar in ett aktiebolag i en kaosartad verklighet till ett mer lättbegripligt 
investeringsobjekt, ett objekt som går att använda för finansiella beräkningar och 
investeringsbeslut (Hägglund 2001). 

Med denna sammanställning avklarad har vi nått slutet och toppen av vårt teoretiska grenverk. 
Det är nu dags att klättra ner och luta ryggen mot den bastanta trädstammen; Det är dags att 
njuta av skuggan under vår trädkrona och beskåda spektaklet framför oss: Aktörer! Upp på scen! 
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5. Aktörer,	  organisationer	  och	  roller	  
De aktörer som närmast berörs av en aktieanalys listas i tabell 6: 

Tabell 6.  
Aktörer som närmast berörs av en aktieanalys 

Säljanalytiker – Säljsideanalytiker, sell-side analyst 
Anställd på en fondkommissionärsfirma eller en investmentbank. Följer en 
sektor eller en handfull bolag. Arbetar ofta i ett analysteam. Producerar analyser. 

Köpanalytiker – Köpsideanalytiker, buy-side analyst 
Anställd hos en institutionell investerare. Analyserar och utvärderar placeringar. 
Arbetar i ett förvaltarteam. Producerar interna analyser. 

Fristående analytiker – Independent analyst 
Anställd i fristående analysföretag. Följer en sektor eller en handfull bolag. 
Arbetar ofta i ett analysteam. Producerar analyser. 

Fondförvaltare – Fund manager 
Anställd hos ett fondbolag. Är ofta köpanalytiker. Arbetar i ett förvaltarteam. 
Läser analyser. Placerar förvaltade medel i aktier. Levererar avkastning. 

Mäklare – Broker 
Anställd på en fondkommissionärsfirma eller hos en institutionell investerare. 
Arbetar vanligen på en trading-desk. Utför marknadstransaktioner. 

IR-ansvarig – Investor Relations 
Anställd på ett noterat bolag. Organiserad i en kommunikationsstab. Agerar som 
informationskälla och informationslänk mellan analytiker och företagsledning. 

Finanschef – Ekonomichef, Chief Financial Officer, CFO 
Anställd på ett noterat bolag. Publik ekonomichef som tar hand om finansiella 
funktioner på företaget. Kan ta rollen som IR-ansvarig i mindre företag. Agerar 
som informationskälla. 

VD – Verkställande direktör, Chief Executive Officer, CEO 
Anställd på ett noterat bolag. Ansvarar för företagets löpande verksamhet. Kan ta 
rollen som IR-ansvarig i mindre företag. Agerar som informationskälla. 

Privatplacerare – Småsparare 
Investerar egna medel, vanligen i fonder eller direkt i aktier. 

Institutionell Placerare – Institutional Investor 
Anställd hos en finansiell institution. Investerar andra placerares medel i aktier 
eller fonder. 

Anmärkning: Generella beskrivningar. 
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Övriga organisationer som närmast berörs av analytikernas verksamheter och deras aktieanalyser 
listas i tabell 7: 

Tabell 7.  
Övriga organisationer som berörs av analytikernas verksamhet 

Eventbolag 
Hjälper till att anordna företagsträffar, seminarier eller liknande forum där 
företagsledning, analytiker och placerare kan mötas. 

Rankinginstitut 
Rankar analytiker. 

Media & Nyhetsbyråer 
Uppmärksammar aktörer och bistår med omvärldsinformation. 

Externa analys- och konsultföretag 
Bistår analytiker med specifik information (bolagsinformation, 
branschinformation). 

Terminalleverantörer 
Bistår med teknisk infrastruktur och mjukvara som visar marknadsinformation 
och som erbjuder tjänster för börshandel via DMA (direct-market-access) eller 
annan handelslösning. 

Anmärkning: Generella beskrivningar. 

 

Tabellerna 6 och 7 har i huvudsak skapats utifrån det empiriska material som vi själva samlat in. 
Som hjälp har vi hög grad inspirerats av andra källor som gjort liknande sammanställningar av 
beskrivningar och roller inom finansbranschen (Blomberg 2005, ss.31-48), (Blomberg 2010) och 
(Fleuriet 2008). Dock är många av dessa källor inte skapade med ”vår” analyssituation i åtanke 
vilket gör att de inte fullt ut täcker in all de olika typer av organisationer, roller och aktörer som 
dykt upp i vår empiri. Eftersom vi inte har lyckats finna någon annan sammanställning som 
fångar hur den svenska analytikerbranschen ser ut idag har vi därför funnit det nödvändigt att 
göra sammanställningen själva och fylla denna med våra egna beskrivningar. 

Kategoriseringarna ovan är generellt hållna. I verkligheten kan både roller och företagsformer 
glida in i varandra: en fondförvaltare är ofta analytiker och en ”bank” ägnar sig ofta åt en rad 
olika verksamheter såsom investment banking, private banking, fondförvaltning samt 
försäkringsrådgivning. 

Den uppdelning som är mest tydlig vad gäller aktieanalytikernas arbetssätt är den mellan köp- och 
säljsida. En säljsideanalytiker jobbar vanligen på en investmentbank och producerar analyser för 
kunderna på köpsidan – ofta i form av ”case” eller i samband med kvartalsrapporter (pre-views 
och re-views). En köpsideanalytiker jobbar vanligen på ett investmentbolag, ett fondbolag eller på 
förvaltningsavdelningen hos en pensionsförvaltare. Köpanalytikern producerar också (interna) 
analyser men har även tillgång till säljsidans analyser som extra stöd i sitt arbete.  Med hjälp av 
analyserna skapar sig köpsidan en uppfattning om en viss aktie. Denna uppfattning manifesteras 
ytterst i en marknadstransaktion som säljsidans mäklare får i uppdrag att genomföra. Säljsidan får 
betalt via courtage, varigenom säljanalytikern kompenseras enligt diverse ersättningsmodeller. 

En stor skillnad mellan säljanalytiker och köpanalytiker är att säljanalytikerna i sin roll alltid står 
utanför den operativa verksamheten i de analyserade bolagen. Köpanalytikerna, i egenskap av 
kapitalförvaltare, kan bli ägare i de bolag som de analyserar, vilket innebär att de också kan hamna 
i bolagens styrelser. Köpanalytiker får även ta del av analyser från ett flertal säljanalytiker. Detta 
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innebär att en enskild analytiker på köpsidan ofta har tillgång till mer information än en enskild 
säljanalytiker. 

Köpanalytikerns informationsövertag behöver dock inte betyda att köpanalytikern är den som 
kan mest om företagen. Köpanalytikern är ofta en generalist som behöver bevaka ett stort antal 
bolag (ofta ett index) medan säljanalytikerna är sektor- och branschspecialister och följer en 
handfull bolag. En erfaren säljanalytiker som följt en specifik bransch i 20 år har ofta upplevt ett 
flertal konjunktursvängningar, konkurser samt uppköp och har ofta en god känsla för vilken 
information som spelar mest roll för värderingen av bolagen inom sektorn.  

5.1. Analytikernas	  arbetsmetodik	  
Analytikerns praktiska arbete går ut på att samla in information om ett specifikt bolag, producera 
en analys och sedan presentera analysen för sina kunder (om denne är säljanalytiker) eller för sitt 
förvaltarteam (om denne är köpanalytiker). 

Information har en central roll för analytikerns arbete och mycket av analytikerns tid går ut på att 
samla in, tolka och värdera information. Här är goda kontakter med bolagsledningar, 
branschorganisationer och konkurrerande företag viktiga. Information som inte är direkt 
tillgänglig kan även behöva köpas in via analysföretag. Köpanalytiker kan också utnyttja sitt 
nätverk av säljanalytiker för att leta upp den information som köpsidan söker. 

Värderingen kan utföras på flera olika sätt, men de mest vanliga är: 

• Relativvärdering/Multipelvärdering, bolagets nyckeltal jämförs med konkurrenternas 
nyckeltal 

• DCF-värdering (discounted cash-flow), bolagets framtida kassaflöden diskonteras till 
ett nutida värde 

• Sum-of-the-parts-värdering, tillgångar delas upp i enskilda poster och värderas var för 
sig  

Den matematiskt enklaste värderingsmodellen är relativvärderingen. Denna typ av värdering är i 
regel uppbyggd kring olika kvoter. Denna typ av värdering används flitigt, både för screening och 
rimlighetsbedömning och kan uppdateras på ”sekundbasis”. DCF och Sum-of-the-parts-
värderingar är långt mer komplicerade och de kräver också detaljerad information om företaget. 
Fördelen är att de kan hantera mer komplicerade frågeställningar om företaget, såsom 
känslighetsanalyser och scenarioanalyser. Ett annat matematiskt hjälpmedel är varianter av 
optionsvärdering som kan användas för att värdera projekt som har möjlighet till potentiell 
intjäning men där utfall är osäkert, såsom patentprojekt och läkemedelsutvecklingsprojekt. 

Analyser av noterade aktiebolag brukar vanligen vara varianter på DCF-värderingar. Praktiskt 
brukar värderingen utföras i kalkylprogrammet Microsoft Excel, i vilket indata matas in för hand 
eller kopplas till diverse databaser. I vissa fall använder företaget samma DCF-modell för alla 
analyser, men där varje analytiker använder unika modeller för att beräkna sektor- och 
företagsspecifika poster. Genom den information analytikern besitter skapar analytikern estimat 
och förväntningar om framtiden. Dessa data matas in i värderingsmodellen, vilken producerar ett 
nuvärde på bolaget, som räknas om till ett förväntat marknadspris på aktien. 

När värderingen är färdig skapar analytikern en rapport där estimat, förväntningar och andra 
intryck skrivs ned. Grafer, tabeller och annan data kring värderingen samlas ihop. Om analytikern 
jobbar på säljsidan skickas analysen ut till berörda kunder, som sedan kontaktas i hopp om att de 
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är intresserade av att göra en affär. Jobbar analytikern på köpsidan presenteras analysen internt, 
varpå förvaltarteamet diskuterar sinsemellan huruvida de skall agera på analysen. 

5.2. Förändringar	  hos	  säljsidan	  
I takt med ökad algoritmhandel, ordermatchning och datorisering av exekveringen, det vill säga 
den maskinella marknadstransaktionen, har inkomsterna från courtage fallit kraftigt för säljsidan. 
Detta har medfört att mäklarrollen förlorat i betydelse10. Säljsidan har mött detta genom att bland 
annat låta säljanalytikerna träda fram från back-office; säljsidans nya ansikten utåt mot (de mest 
informationskräsna) kunderna är inte längre mäklarna utan säljanalytikerna (Blomberg 2010, s.2).  

Eftersom värdet av analysprodukterna är mer intellektuellt är det långt svårare att ersätta 
mänskliga resonemang och bedömningar med maskiner och programkod. Det finns också krav 
från många kunder att investeringsbeslut skall vara välgrundade (Hägglund 2001, s.21). Detta har 
lett till att bankerna måste vara mer frikostiga med analys för att kunderna skall vara 
handlingsbenägna. Institutionella investerare är inte intresserade av att prata med en säljare 
(mäklare) utan vill hellre prata med den som utfört tankearbetet (analytikern). Detta innebär att 
säljanalytikerna fått en maktposition på marknaden: Deras rekommendationer och prognoser kan 
ligga till grund för många investeringsbeslut, som vid exekveringen också formar marknadspriset 
på bolaget. 

6. Empiriska	  resultat	  från	  intervjuerna	  
Detta kapitel börjar med att presentera de respondenter som vi har interjuvat. Därefter redovisas 
den empiri som samlats in under intervjuerna. Empirin presenteras som sammanfattningar och 
som belysande citat. Empirin har delats in i de fyra teman som beskrivits ovan under rubriken 
”Fyra teman för empiripresentation och analys”. 

6.1. Beskrivning	  av	  analytikerkåren	  
Våra respondenter tillhör en liten skara aktörer på den svenska finansmarknaden, men har en hel 
del gemensamt: Samtliga respondenter är vita män, utbildade civilekonomer/civilingenjörer 
(förutom den IR-ansvariga som är utbildad Jur. kand.) med ett stort intresse för siffror och aktier. 
Analytikernas arbetsplatser ligger koncentrerade till en kilometers radie från Stureplan. Den IR-
ansvarige sitter på ett bolag som ligger utanför Stockholms innerstad. 

Sett till arbetsuppgifterna är köpsidans analytiker mer heterogena än säljsidan. Detta beror främst 
på att det finns fler olika typer av köpsideanalytiker, medan säljsidan har mer lika arbetsuppgifter. 
Säljanalytikerna i vår studie är generellt yngre, vilket kan härledas till att säljsideanalytiker anses ha 
ett mer stressigt jobb än köpsideanalytiker. Vi har också intervjuat en fristående analytiker, en 
kategori som är relativt ovanlig på den svenska marknaden. 

                                                
10 I artikeln ”Den döende mäklaren” i Affärsvärlden nr 19 (Jönsson 2011, ss.18-27) kan man ta del av en nutida 
kartläggning av hur den svenska finansbranschen hanterar courtagetorkan och hotet från de algoritmstyrda, 
elektroniska marknadsplatserna. 
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Tabell 8.  
Studiens respondenter 

Namn Ålder Utbildning Funktion Intervjudatum 

Albus 45-55 Civilekonom Köpanalytiker, Fondförvaltare 2011-03-04 

Fred 25-35 Civilekonom Säljanalytiker 2011-03-24 

Harry 25-35 Civilekonom, Civilingenjör Säljanalytiker 2011-03-25 

Rubeus 45-55 Civilekonom Köpanalytiker, Pensionsbolag 2011-03-31 

Percy 35-45 Civilekonom, Civilingenjör Fristående analytiker 2011-04-11 

Ronald 25-35 Civilekonom, Civilingenjör Säljanalytiker 2011-04-13 

Arthur 35-45 Jur. kand. IR-Ansvarig 2011-04-15 

Horace 45-55 Civilekonom Köpanalytiker, Hedgefondförvaltare 2011-05-02 

Filius 25-35 Civilekonom Köpanalytiker, Investmentbolag 2011-05-06 

6.2. Tema	  –	  Fundamenta/Psykologi	  
Inom detta tema vill vi belysa olika typer av grundförutsättningar som har stor bäring för 
analysarbetet, såsom arbetsmetodik och psykologiska fenomen. De huvudsakliga kategoriseringar 
som återfinns inom denna del av empirin är ”Tidshorisont”, ”Falsk exakthet”, ”Företagsledning”, 
”Subjektivitet”, ”Makrodata” och ”Informationstillgänglighet”. 

6.2.1. Tidshorisonten	  
Vi har undersökt åsikten om det är fundamentala faktorer som makrosiffror, resultat- och 
balansräkningar eller psykologiska faktorer såsom flockbeteende och girighet/rädsla som styr 
aktiekurserna. Vi har märkt att respondenterna menar att det är lite av både och, men en tydlig 
skillnad som framkommit är tidshorisonten: 

På kort sikt är fundamenta underordnat flockbeteendet på marknaden, men på lång 
sikt slår alltid fundamenta igenom.  
 (Köpanalytiker Albus) 

En gnutta Warren Buffet i varje investerares mind-set är nog bättre än ytterligheten 
åt andra hållet. 
 (Köpanalytiker Rubeus) 

Det finns egentligen två stilar. Ett gäng har en typ av Warren Buffet stil, de äger på 
lång sikt baserat på fundamenta. Andra kan vara mycket mer momentumdrivna, 
om någon aktie är i ropet så köper man den, och sen kliver man av den ganska kort 
därefter. 
 (Köpanalytiker Albus) 
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Förr eller senare så är något värt sitt teoretiska värde. I det riktigt långa loppet är 
det värt kassaflödena det sprutar ut. Men på kort och medellång sikt kan man ju ha 
väldigt olika och skiftande uppfattningar om vad de här kassaflödena kommer att 
vara i framtiden. Ju längre horisont man har desto mer relevant är en fundamental 
värdering. 
 (Köpanalytiker Filius)  

I diskussionen mellan köp- och säljanalytiker är också tidshorisonten en viktig parameter. 
Köpanalytiker har i regel längre tidshorisonter, men denna kan också bero på förvaltningens 
inriktning. Generellt har säljsidan en kortare investeringshorisont eftersom säljsidan har ett motiv 
att generera fler marknadstransaktioner. 

De aktörer på köpsidan som har möjlighet att ta korta positioner har ytterligare en syn på 
positionernas tidshorisont. Korta positioner, främst blankningar, har generellt en kortare 
tidshorisont vilket förklaras av att börsen på lång sikt går uppåt och de perioder som börsen går 
ner är mer hastiga. Dessutom finns det enligt våra respondenter två olika typer av ”kortcase”, ett 
där aktien är alltför högt värderat (relativt fundamenta) och ett där själva affärsmodellen för 
bolaget är ifrågasatt: 

Det finns ju olika delar av ett kortcase. En kan ju vara att den helt enkelt är högt 
värderad, men det är en bra affärsmodell. Kursen är bara för hög. Det är inget fel 
på bolaget. Det enda du kan spela på är att kursen ska rätta till sig. Sen finns det ju 
säljcase där man kan ifrågasätta om bolaget har en affärsmodell som fortfarande 
håller. De är ju lite mer intellektuellt utmanande. 
 (Köpanalytiker Horace) 

Säljcase är också ovanliga, men efterfrågade: 
Skulle jag rekommendera någon att göra karriär som sell-side analyst skulle jag ge 
rådet att försök specialisera dig på att hitta säljidéer. Motargumentet blir då: Men 
börsen går ju alltid upp två år av tre. Den trendar ju uppåt. Jo men även i den 
miljön så finns det ett utrymme för grejjor som går sämre, alternativt ner. Det är 
otroligt svårt att hitta. Men skulle man vara lite envis, vågad … där konkurrerar 
man inte med så många. 
 (Köpanalytiker Horace) 

En orsak till säljanalytikernas övervikt på köp- och behållrekommendationer är att många 
förvaltare är traditionella fondförvaltare – placeringsreglerna tillåter inte korta positioner. Men 
säljanalytiker som vill behålla en god relation till företagsledningen kan också uppleva det som 
svårt att publicera en säljrekommendation: 

På långförvaltning får du väldigt sällan säljcase. I takt med att hedgefondindustrin 
vuxit fram så kan man ju från tid till annan få säljidéer. Går man in och tittar i de 
där databaserna så finns det faktiskt folk som rekommenderar sälj. Så är det ju 
också. Men själva marknadsföringen av säljcase … de är få, de kan ju vara 
kontroversiella – du kan ju få en företagsledning som blir sur på dig. 
 (Köpanalytiker Horace) 

6.2.2. Falsk	  exakthet	  
Mycket av analysarbetet innebär att sammanställa och tolka information om ett företag för att 
sedan kvantifiera denna information i en matematisk värdering, som presenteras på ett 
överskådligt och legitimt sätt. Den värderingsmodell som samtliga intervjuade analytiker i vår 
studie använt sig av är varianter på diskonterade (framtida) kassaflöden, vanligen benämnd som 
DCF. En stor styrka med denna värderingsmodell är att den kan anpassas och modifieras till att 
hantera vitt skilda företag och bokföringstekniska skillnader. Men dess komplexitet och 
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parameterkänslighet gör också att antaganden kan få stort påverkan på slutresultatet och 
rekommendationen. Respondenterna har i studien uttryck att detta leder till en falsk exakthet och 
skenbar vetenskaplighet.  

Skit in, skit ut! Skämt åsido, det är ingen exakt vetenskap. När jag började i den här 
branschen så var jag på Öhman och de hade en väldigt avancerad modell. Det lät 
fantastiskt intressant, det pyste och kokade, hjulen snurrade och ut kom sanningen, 
det rätta värdet på en aktie. Något sådant finns ju inte, risken är att du blir offer för 
en falsk exakthet. Framförallt när du håller på med DCF-modeller, som är det 
möjligas konst. 
 (Köpanalytiker Albus) 

Det är ju väldigt lätt att fastna i sina excelsheets och tro att det är någon jävla 
sanning som kommer fram där. Det kanske är lika lätt att bedöma en akties 
utveckling genom att kolla runt i samhället och se vad det är som händer och gå 
mer på känsla. Men de måste ju bygga sin argumentation på siffror, de kan ju inte 
bara säga att det känns som att det är läge nu. 
 (IR-Ansvarig Arthur) 

6.2.3. Företagsledningen	  –	  tillförlitliga	  säljare	  
Analytiker är medvetna om att företagsledningarna har en agenda att skönmåla siffror och 
presentera företaget på ett säljande sätt. Dock skiljer sig detta åt mellan företagen, så det är viktigt 
att ha en uppfattning om hur positiva och eventuellt skönmålande företagsledningen är i de 
företag man bevakar. 

Vissa bolag har man mer förtroende för, andra har man mindre förtroende för. De 
allra flesta bolagen, det finns vissa undantag, vill sälja idéen om bolaget, om att allt 
går bra. Därmed när det är ett dåligt kvartal så har man ursäkter för det, att det är 
en one-off, det var något exceptionellt det här kvartalet. Då får man vara kritisk, 
mitt jobb är ju inte att vara en megafon för bolaget, så där får man ju sålla. Det är 
en av de viktigaste delarna av jobbet, att vara kritisk till vad bolagen säger. 
 (Säljanalytiker Harry) 

Det handlar i mångt och mycket om att ha en personlig relation och ett förtroende gentemot 
företagsledningen, vilket hänger på att analytikern bygger sig en känsla utifrån den erfarenhet 
analytikern har av bolaget.  

Man måste begrunda allt, men man vet över tid att vissa är ärligare än andra. Det 
kan handla om att ett företag säger att vi tror att det blir så här och så här, men 
vissa bolag alltid har en gissning som är dålig och andra en gissning som är bra. 
Vissa bolag upplever man att de alltid tar ner förväntningarna, så när rapporten 
kommer så upplevs det positivt och aktien går upp. De försöker styra aktiekursen 
mer än vad andra bolag gör. 
 (Säljanalytiker Fred) 

Ur ett företagsledningsperspektiv är en roadshow ett sälj- och marknadsföringstillfälle där 
företaget presenterar sig för potentiella investerare, såväl privata som institutionella. Att ha med 
sig en analytiker på en roadshow är ett sätt för företaget att visa upp sig som intressant och 
nämnvärt – retoriskt innebär en ”utomstående” analytiker en slags garant för att informationen 
som företaget presenterar är mindre färgat av ledningens förhoppningar. För analytikern finns det 
också ett karriärmässigt incitament: dels kan analytikern själv visa upp sig för större placerare, 
institutionella investerare och andra möjliga arbetsplatser; dels säljer analytikern courtage till sin 
egen bank.  
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Vi åker ju på road-shows med bolagen. Oftast är det när de har släppt sina 
kvartalssiffror, då åker jag som analytiker med bolaget. Det kan var till London, 
Amsterdam eller New York och då träffar vi investerare under två dagar. Vissa 
bolag, har jag hört informellt, vill inte ha med en om man har en negativ 
rekommendation. Det är egentligen bolagets problem, som inte förstår vad vårt 
jobb handlar om; att bedöma vilka bolag som är värda att placera t ex 
pensionspengar i. Vi vill ju att pengar ska allokeras till de bolag som gör bra ifrån 
sig, det är vårt jobb. 
 (Säljanalytiker Harry) 

Andra sidan av myntet fick vi höra från den IR-ansvariga som vi intervjuade. För honom var det 
helt rationellt att bara ta med sig analytiker som hade köprekommendationer på road-shows: 

När vi fördelar vilka banker vi är på efter en delårsrapport, är det skit samma vad 
de har för rekommendation, men om företagsledningen ska åka till London och 
träffa investerare i två-tre dagar så är det en ganska stor apparat, och då tycker jag 
att vi ska åka med dem som har en positiv syn på oss. Deras business är ju att köpa 
och sälja aktier, de skiter i om det är försäljningar eller köp, medan vi vill ha 
långsiktiga köpare. De vill ha handel, det är så de tjänar pengar. Så i grunden har vi 
olika intressen, men när de har en positiv syn på oss så har vi samma intresse. 
 (IR-Ansvarig Arthur) 

6.2.4. Värderingsmodellernas	  subjektivitet	  
Få av våra respondenter håller med om att analytiker agerar som ”rationalitetens väktare” på 
marknaden. Tvärtom hävdar vissa av dem att för att värderingarna ska kunna hänga med när 
bubblor uppstår, så förändrar man sättet på hur värderingarna görs: 

Det går mode i värderingssätt. Typiskt är att när det är en högt värderad 
aktiemarknad, så brukar det dyka upp vad man kallar sum-of-the-parts-värderingar. 
Man bryter upp företaget i delar och värderar var för sig, för att sedan summera 
ihop. Alla försöker hitta sätt att göra värderingar som rättfärdigar fortsatta 
kursuppgångar. Det är så i varje bull-market, det är så typiskt. Det värsta exemplet 
är när man tog ut tavelsamlingen på Storas [Stora Ensos] huvudkontor och 
värderade den separat. Där satte man någon form av rekord i sum-of-the-parts-
värdering. 
 (Köpanalytiker Albus) 

Om aktien drar iväg så undrar man ju; är det något jag missar här? Kursen går från 
100 till 200 på ett halvår. Vinstprognos har ju bara höjts med 30 procent, varför går 
kursen? Då finns det ju en viss rädsla att sänka till sälj för att man kanske har 
missat någonting. Så jag tycker absolut inte att marknaden är rationell. Det tycker 
jag man ser bara de senaste tre åren, om man gör en DCF-modell så har ju inte det 
fundamentala värdet förändrats så mycket som visat sig i kurserna. 
 (Säljanalytiker Harry) 

För säljsidan kan det vara direkt skadligt för karriären att ropa ”vargen kommer” för tidigt även 
om man är övertygad om att det håller på att skapas en bubbla. 
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Det finns någon form av Darwinism. Om du i början av en bubbla säger att det här 
börjar dra iväg, värderingarna är skyhöga, det här ska vi inte äga. Ok, då säljer vi. 
Kurserna fortsätter upp, nu är det ännu dyrare, så det här ska vi absolut inte äga. 
Sen fortsätter kurserna upp ännu mer. Då har din trovärdighet fullständigt 
försvunnit. Jobbar du då på säljsidan, så skulle du få lämna ditt jobb, för du har 
haft fel så kopiöst. Kurserna har gått upp med 100 procent sen du sa att det var 
dyrt, det var det tydligen inte. De som ropar att det är en fara i det här tenderar att 
sorteras ut. 
 (Köpanalytiker Albus) 

6.2.5. Förhållningssätt	  till	  makrodata	  
Analytikerna litar på att officiella makrosiffror är rättvisande. De analytiker vi träffade sade sig i 
regel inte ägna någon större prognos- eller analysverksamhet av makrodata, utan förlitade sig på 
att officiell statistik och officiella datakällor var rättvisande. 

Tar man amerikansk statistik så är det snarare regel än undantag att man gör tre 
förändringar. Först får du en siffra, sedan när nästa månadssiffra kommer, då 
reviderar man den där siffran, och den kan man revidera både en och två och tre 
gånger. Det är ju så det är, men man får ändå en känsla för riktningen. Man måste 
ändå utgå från att man kan lita på siffrorna. 
 (Köpanalytiker Albus)  

6.2.6. Information	  och	  dess	  tillgänglighet	  
En genomgående trend för analytikerna är att de översköljs med information och att flödet av 
information går mycket fortare. Analytiker som varit aktiva i branschen en längre tid beskriver 
hur branschen har förändrats under de senaste 10 - 20 åren. 

Informationen är ju mer tillgänglig med hjälp av internet. Det går att hitta nya saker 
som berör företaget hela tiden, så transparensen har blivit bättre. Det är negativt 
för de som sysslar med ett gediget hantverk i analyser. Det minskar värdet av att 
besöka företag, resa och träffa konkurrenter. Den informationen kanske finns 
gratis på internet. För till för 15 - 20 år sen belönades en viss fysisk ansträngning. 
Visserligen kan en direkt fråga [vid ett företagsbesök] med följdfrågor ge mer 
information än vad som presenteras på nätet, så den biten kvarstår ju. 
 (Köpanalytiker Rubeus) 

Infrastrukturen såg ju annorlunda ut då. Hade du gjort en analys på Astra i början 
på 80-talet, då var du kung i Astra i 3-4 månader. Nu är det mycket kortare ledtider, 
informationen går mycket fortare och analyserna är mycket mera tillgängliga. Du 
har en mycket högre effektivitet i marknaden eftersom omsättningen är större. Du 
har också flera olika typer av aktörer både i Sverige men också utomlands. 
 (Köpanalytiker Horace) 

6.3. Tema	  –	  Självständighet	  under	  konsensus	  
Inom detta tema vill vi belysa hur analytikerna förhåller sig till fenomenet konsensus, det vill säga 
de sammanställningar som görs av externa företag (vanligen nyhetsbyråer) på säljsideanalytikernas 
estimat, riktkurser och rekommendationer. En kortare beskrivning av de två huvudsakliga 
nyhetsbyråerna som sammanställer konsensusdata på den svenska finansmarknaden återfinns i 
bilaga C. De huvudsakliga kategoriseringar som återfinns inom denna del av empirin är 
”Konsensussiffrornas riktighet”, ”Spelet med konsensussiffror”, ”Anpassning av analysen mot 
konsensus” samt ”Kravet att producera analyser”. 
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6.3.1. Konsensussiffrornas	  riktighet	  
Det har visat sig i studien att konsensussiffror är något som alla aktörer är väldigt medvetna om 
och har uppsikt på: 

Konsensus är viktigt. Vi får ofta konsensussiffrorna för prognosperioden en vecka 
före rapporten. Då har ju jag ofta redan släppt en pre-view, och då ser ju jag om jag 
ligger över eller under. Då uppmärksammar jag ju det både internt och för kunder. 
Jag tycker det är viktigt att ha en egen åsikt, att man inte tittar för mycket på vad 
andra analytiker gör. Då finns det risk att man blir en konsensuskramare. 
 (Säljanalytiker Harry) 

Dock finns en viss befogad skepsis bland analytikerkåren: 
Den konsensusbild som publiceras i media är inte alltid lika med marknaden. Priset 
på marknaden sätts ju av köpsidan. Vi på säljsidan har ju förhoppningsvis bäst koll 
på bolagen i vår bransch, men de som äger bolagen kanske förväntar sig mer eller 
mindre än vad vi gör. Då kan ju en aktie falla även om resultatet var bättre än 
konsensus. Sen sammanställs konsensus lite väl tidigt ibland, vilket innebär att vissa 
analyser är utdaterade och ändå kommer med i konsensus. Då kan det bli tiltat åt 
lite laggande siffror. 
 (Säljanalytiker Harry) 

6.3.2. Spelet	  med	  konsensussiffror	  
Det finns flera olika aktörer som sammanställer konsensusdata, men den mest förekommande 
hos våra respondenter är SME Direkt. Denna nyhetsbyrå sammanställer konsensusrapporter på 
säljsideanalytikernas estimat och rekommendationer inför kvartalsrapporterna. Dessa rapporter är 
viktiga att titta på för analytikerna, eftersom de visar förväntningarna hos marknaden och hos 
analytikerkollegorna. Om de egna estimaten är över konsensus så implicerar det ofta en 
köprekommendation. En viktig faktor är också att det är analytikerna själva som delger sina 
estimat.  

I de stora företagen som HM finns det ingen poäng med att försöka ”luras” när 
man lämnar sina egna estimat eftersom det är så många analytiker som bevakar 
bolaget. I de mindre bolagen, t ex. Clas Ohlsson, som bevakas av ett fåtal 
analytiker, så får det egna estimatet större betydelse. Detta gör att man kan dra 
upp/ner förväntningarna. Sådant förekommer. 
 (Säljanalytiker Ronald) 

En annan problematik med att likställa förväntningar och konsensussiffror är att det är köpsidan 
som sätter priset på aktien. Dessa siffror finns det av naturliga skäl inga konsensusrapporter på då 
köpsidan inte har något att vinna på att gå ut med sina prognoser.  

I spelet om konsensussiffrorna har även de analyserade bolagen ett intresse av rapportern slår 
analytikernas förväntningar. En stor fördel är att detta renderar positiv media: 
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Det är ju bra med lite spread på konsensus. Rapporteringen efter våra rapporter 
fokuserar ju på om det är bättre eller sämre än analytikernas förväntningar. Ett bra 
resultat är om det är bättre än analytikernas förväntan. Man kan ju leverera ett bra 
resultat, men är det sämre än analytikernas förväntningar så är det vad som det står 
om i tidningarna. Därför vill man ju inte ha för höga förväntningar. Så det är som 
ett litet spel, vi vill ju inte att deras förväntningar ska vara exakt det som kommer, 
men man vill inte ligga för mycket över eller under heller, så att vi behöver gå ut 
och vinstvarna. 
 (IR-Ansvarig Arthur) 

6.3.3. Att	  anpassa	  analysen	  för	  att	  ligga	  rätt	  mot	  konsensus	  
Vår empiri visar att konsensus är en väldigt viktig parameter för säljanalytiker. För att kunna ha 
en tydlig köp- eller säljrekommendation måste riktkursen sticka ut från konsensus tillräckligt 
mycket. De siffror som stoppas in i värderingsmodellen har ofta ett intervall, och inom det finns 
det ett spelrum. Detta kan användas för att rikta in analysen så att den passar rekommendationen. 

I vissa fall vill jag ligga som konsensus för att jag tycker det varken är köp eller sälj 
på bolaget. Då lägger jag mig som konsensus ligger, medan jag ibland kanske tycker 
att det är köp. Min analys kanske visar att jag ligger två procent över konsensus, 
men ska jag ha köp borde jag kanske ligga fem procent över, och så är man inne 
och petar lite och ser till så att man har estimat som ligger så. 
 (Säljanalytiker Fred) 

Du kan få ut precis vilket värde du vill. Det leder till att i nästan alla fall då du har 
en sådan värdering [DCF] så kommer man fram till en värdering som ligger mellan 
minus 10 och plus 25 procent mot dagskurs. Därför att du vågar inte sticka ut. Det 
är ingen som säger att: Vi tycker att den här aktien ska upp 100 %. Likväl är det 
aktier som går upp både 100, 200 och 300 procent. Man gör våld på sin egen 
värderingsmodell för att man inte vill sticka ut för mycket. Därför är det ganska 
ointressant att bara prata om modellen för värderingen. Går den upp 25 procent 
sen, då måste man ju börja vrida på modellen. Vi tycker att den är värd mer, därför 
att den som gjorde den här modellen visste egentligen att den var värd 70 procent 
mer. Därför blir det en del lustiga uppföljningar när kurserna gått bra, man ändrar 
på något avkastningskrav och skrämmer upp den motiverade kursen lite grann, det 
är lite tröttsamt. En värdering är snarare ett intellektuellt skelett för att klä en 
investeringsidé i siffror. 
 (Köpanalytiker Albus) 

6.3.4. Kravet	  att	  producera	  analyser	  
I jobbet som säljsideanalytiker ingår att producera analyser inför kvartalsrapporter, s.k. pre-views, 
och uppdaterade analyser efter rapporten, s.k. re-views. Mellan rapportperioderna finns möjlighet 
att producera mer case-inriktade analyser. Dessa analyser upplevs av respondenterna som mer 
intellektuellt stimulerande: 
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Det är då man har chansen att göra något unikt. Jag skulle säga att det är betydligt 
mer intressant och kreativt. 
 (Säljanalytiker Ronald) 

Jag tror att det blir mer case-driven analys i framtiden, och mindre pre-views och 
re-views. När det är många firmor som gör pre-views och re-views så blir värdet av 
dem mindre. Däremot att göra en genomarbetad analys som tar tid. Det är något 
som värdesätts mer. 
 (Säljanalytiker Harry) 

Eftersom köpsideanalytikerna inte har samma krav på sig att producera dessa analyser, så hävdar 
de att de är mer snabbfotade, och kan agera utan att behöva göra en komplett analys först.  

Du kanske som säljsideanalytiker är i USA en vecka och träffar kunder, och kursen 
faller 8 %. Det borde bli en köprekommendation. Du kan nästan se i deras tabeller 
att den är billigast i hela sektorn, och jag vet att analytikern gillar det långsiktiga 
caset, det borde bli en köp, men han är inte här. Vi är alltid här, eller vi kan ringa 
varandra och säga; vi köper. Vi behöver inte skriva en analys, vilket gör oss 
snabbare. 
 (Köpanalytiker Rubeus) 

En rapportdag är också en stressig situation. En säljanalytiker måste hantera mycket ny 
information, tolka den och också paketera den till kunderna: 

Jag vet inte mycket innan rapporten kommer och det är tur. Annars skulle 
Finansinspektionen varit på mig. Alltså det man kan göra är att man är väldigt väl 
förberedd. Så när rapporten kommer då måste man ha den snabbt på sekunden. 
Man kanske springer till printern till och med. Snabbt fyller man i vad prognosen 
var mot konsensus, snabbt in på vår interna chat och då kanske jag ställer mig med 
luren i handen och pratar med kontoren i London och New York. Och då vill de 
ha en snabb-snabb-snabb kommentar om hur man tycker att rapporten gått. Men 
på de 5 minuterna hinner man inte läsa en rapport på 20 sidor och gå igenom 300 – 
400 datapunkter så man får göra den korta versionen. Man kollar på headlines och 
de viktigaste punkterna. Och det kan ju vara så att man får revidera sin syn. Sen 10 
minuter efter rapporten har släppts så går man in på chatten och så måste man säga 
att man reviderar sin initiala syn: jag såg att det här hände och att det här hände. Så 
är det ju bara. Man kan inte göra mer, om man inte är fler personer som tittar på 
det. Så det är stressigt. Sen efter den första timmen då finns det ju större utrymme 
att fundera. Så det blir en infochock i början. 
 (Säljanalytiker Harry) 

När rapporten är släppt, är det kutym att besöka pressträffen med efterföljande Q & A eller att 
delta i företagens telefonkonferenser (conference-calls). Här ges analytikern ytterligare tillfälle att 
ställa frågor: 

Det är det typiska upplägget [med presentation och conference-call]. Om det är ett 
bolag som inte sitter i Stockholm så kan det vara telefonkonferens. Presentationen 
går man på om den är i Stockholm och jag brukar alltid gå på den om jag kan. Det 
kan krocka ibland att ett bolag har presentation samtidigt som ett annat bolag 
släpper en rapport. Då får man antingen sitta med en lur eller så ber man en kollega 
snällt att hoppa in. Men det är då vi får chansen att ställa frågor. 
 (Säljanalytiker Harry) 
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När rapporten kommer då gäller det att snabbt bilda sig en uppfattning sen har du 
15 minuter på dig att bestämma om investerarna skall köpa och sälja. Sen tar man 
ju in intryck under hela dagen. Pratar med fonder, pratar med branschfolk, pratar 
kanske lite med bolaget. Sen skriver man en längre text under dagen där man 
ändrar estimat och siffror. På presentationen gäller det mest att lyssna in vad de 
säger och vad de säger på telefonkonferensen. 
 (Säljanalytiker Ronald) 

Men att ta del av en Q & A eller att lyssna på en telefonkonferens kan också ha inslag av 
positionerings- och informationsspel: 

Många ställer frågor bara för att synas [under Q & A]. Ibland kommer det 
idiotfrågor – bara för att ha ställt en fråga. Sen tror jag att om man har en riktigt 
bra fråga då vill man inte ställa den inför alla andra. Då vill man ju vänta och ställa 
den privat. Men det finns ju också en aspekt i att man vill ha svar så snabbt som 
möjligt. 
 (Säljanalytiker Ronald) 

Även bolagen och företagsledningen förbereder sig inför rapportsläppen. Man behöver bland 
annat diskutera igenom presentationen och hur man skall hantera efterföljande Q & A: 

Vi brukar jobba fram rapporten under en vecka. Vi går igenom vad vi skall säga 
och hur vi skall strukturera budskapet. Sen tar vi fram frågor och svar och man 
sitter som djävulens advokat – vad kommer analytikerna att rikta in sig på? Vilka är 
våra svagheter? Sen börjar VD och CFO träna vad de skall säga. Vi har haft det 
väldigt formaliserat för hur vi skall jobba med detta. Det är ju då det är lite nerv i 
mitt jobb. Det är då resultaten från arbetet kommer. 
 (IR-Ansvarig Arthur) 

6.4. Tema	  –	  Ranking	  
Inom detta tema vill vi belysa hur analytikerna förhåller sig till intern- och extern ranking. De 
huvudsakliga kategoriseringar som återfinns inom denna del av empirin är ”Ranking som 
betalningsmodell”, ”Utvärdering”, ”Köpsidans ranking” samt förändringsprocessen 
”Unbundling”. 

6.4.1. Ranking	  som	  betalningsmodell	  
Det har visat sig att något som är väldigt centralt i relationen mellan köp- och säljsideanalytiker är 
de rankingar som utförs av köpsidan och av officiella rankingföretag. Den gängse 
betalningsmodellen bygger på att köpsidan rankar de analytiker de har kontakt med från säljsidan. 
När sedan affärer ska göras så fördelas storleken på affärerna ut enligt denna ranking. Detta gör 
att de analytiker som får höga rankingar får in en högre andel courtage till sin investmentbank. 
Hur denna ranking går till skiljer sig en del mellan de olika analyshusen på köpsidan, och även hur 
öppna de är med resultatet av rankingen. Förvaltare är dock inte alltid intresserade av att delta i 
de externa rankingarna, då de ofta bedöms som trubbiga och också är illa anpassade för 
förvaltarens unika behov: 
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Vi gör bedömningar årligen, där varje person på avdelningen får göra en 
bedömning av vilken säljsideanalytiker han eller hon har mest värde av att ta 
kontakt med. Det leder sen till ett aggregat och sedan fördelar vi affärerna efter det. 
Det tycker vi är ett rättvist system. Vi värderar det som är till nytta för oss, vi 
värderar inte hur analytikern är rankad i externa rankingar. Det betyder nästan 
ingenting för oss, utan vi vill ha den bästa informationen, den bästa fundamentala 
analysen. 
 (Köpanalytiker Rubeus) 

Största skälet [till att vi struntar i att delta i de externa rankingarna] är att man gör 
rankingen utifrån vad man själv tjänat har pengar på eller har fått hjälp med. Det 
behöver inte alls ha någon koppling till hur det ser ut i Prospera. Dessutom är det 
så att det är mycket personliga relationer – man ska lita på varandra. Prospera är 
irrelevant. Den skiter vi i. 
 (Köpanalytiker Horace) 

Ett annat syfte med ranking kan vara att veta vilka analytiker som är uppskattade på säljsidan. 
Ranking kan också ha betydelse för säljsidan när kunden (ofta fondbolaget) är långt borta och där 
den personliga relationen saknas: 

Många ledningar internationellt och i Sverige har betonat Prospera via II 
[Institutional Investor – en branschtidning]. Och det är ju naturligtvis ett sätt för 
företagsledningarna på sell-side att förstå vilka analytiker som är uppskattade eller 
inte i en evig jakt på bästa människor till lägsta/bästa kostnad. Jag kan förstå det. 
Framförallt om man jobbar där kunden är lite flytande, man har dålig koll på 
kunden. Om man tar SEB-fonder-klumpen så är det väldigt brett på sell-side och 
för sell-sides chefer att identifiera SEB –  ”SEB tycker så här om oss, därför blir 
courtage X, Y eller Z”. Men sitter du på Morgan Stanley i London eller New York 
då är SEB Fonder bara en ”piss i Mississippi” och det finns en massa andra 
människor på vägen och det är mycket distortion – det kanske är någon sverigechef 
som säger ”det är analytikernas fel” eller någon corpkille som säger ”det var vår 
corpaffär”. När det är det här stora, när man inte riktigt har samma relationer till 
kunden, då är det nog viktigare. 
 (Köpanalytiker Horace) 

6.4.2. Utvärdering	  
En stor skillnad mellan de olika typerna av analytiker vi intervjuat är hur de utvärderas. I mångt 
och mycket beror detta på att deras analyser i grunden har olika syften. Vi har sammanställt de 
mest förekommande utvärderingsparametrarna i tabell 9 nedan. 

Tabell 9.  
Typiska utvärderingsparametrar för analytiker på sälj- och köpsidan 

Säljsida Köpsida 

Antal analyser Fondperformance 

Träffsäkerhet/Extern ranking av rekommendationer Fiktiv portfölj 

Antal morgonmötesdragningar Utvärdering av närmaste medarbetare 

Antal kundkontakter  

Kundranking  
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Säljanalytikerns prestation utvärderas genom att väga samman olika faktorer. Det finns ingen 
fastlagd viktning av de olika parametrarna, men den enskilt viktigaste är hur kunderna rankar 
säljanalytikerns prestation och vad ens överordnade tycker: 

Det är i princip sammanvägt i huvudet på ens chef. 

 (Säljanalytiker Fred) 

Man mäts på många sätt: Rankingar är viktiga. Det är t ex. från våra institutionella 
kunder, eller t ex Prospera som samlar in från alla våra kunder, baserat på sektor. 
Internationella rankingar, t ex Institutional Investor. Hur mycket aktier vi mäklar. 
Vad mäklarna internt tycker. Det finns ett problem med att mäta hur rätt man 
ligger i sina estimat, eftersom det är svårt att skilja på om man skapar alfa eller beta. 
Därför mäts inte detta. 
 (Säljanalytiker Harry) 

6.4.3. Köpsidans	  ranking	  av	  säljsideanalytiker	  
Hur går köpsidans ranking av säljsidans analytiker till? Våra respondenter nämnde i huvudsak två 
aktörer som inriktar sig på den svenska marknaden: TNS Prospera och Financial Hearings. 

Internationella rankingar görs bland annat av Thomson Reuters och Institutional Investor. Men 
där är det i regel ännu större banker än de svenska investmentbankerna som har möjlighet att 
placera sig på toppositioner. 

Rankingen baseras på de viktigaste parametrarna. Industrikunskap, att de kan fixa 
intressanta möten med företag, att de har rätt i sina rekommendationer, att de har 
marknadskänsla egentligen och allmän service-mindedness; om vi vill ha en 
dataserie, kan vi få hjälp med den? 
 (Köpanalytiker Filius) 

Vi gör värderingen internt och kan ibland dela med oss av den informationen till 
säljsidan. Det är ju relevant för t.ex. Carnegie att veta vad de kan göra bättre, då 
kanske vi säger att ni är bra på bankanalys, men den här och den här sektorn kunde 
ni göra bättre. Vi går inte in på detalj hur många poäng de fick i varje sektor, utan 
ger bara delar av informationen. Sedan deltar vi även i externa rankingar. Vi tycker 
det är fair att vi deltar i dessa undersökningar om det kan vara av värde för dem på 
säljsidan. Jag tror att det är i stort sett samma värderingar vi ger som i de interna. 
 (Köpanalytiker Rubeus) 

6.4.4. Motstånd	  till	  ranking	  som	  betalningsmodell	  –	  unbundling	  
Ett begrepp som vi stött på under studiens gång är ”unbundling”. Detta begrepp innebär att de 
institutionella investerarna delar på betalningen för själva analysen och för courtaget. Unbundling 
är framförallt något som köpsidan borde vara intresserade av, eftersom det minskar deras 
kostnader för courtage. 

Det bästa för oss vore om vi hade fem firmor som hade extremt bra likviditet, t ex 
UBS, där vi bara gör transaktionerna, men de kanske inte gör de bästa analyserna. 
Då vore det bra om man kunde säga: Ni får pröjsa dem, för det är de som har gjort 
analyserna. Då får vi de bästa analyserna och de bästa priserna. 
 (Köpanalytiker Albus) 

Dock verkar unbundling ännu inte ha fått något större fäste på den svenska marknaden, jämfört 
med ranking och goda kontakter mellan sälj- och köpsida. 
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Den enda institutionella aktören på den svenska marknaden som använder sig av 
detta system är den norska oljefonden, som betalar för analysarbete separat och 
lägger sina affärer på de stora bankerna i London. 
 (Säljanalytiker Ronald) 

Det har gjorts försök från vissa av aktörerna på marknaden att utmana den gängse modellen, men 
det verkar som att det finns ett visst motstånd både från köp- och säljsidan. En bidragande orsak 
är att analyskostnaderna kan gömmas i courtaget. 

Vi har försökt att gå till en del spelare [institutionella investerare] och säga att ni 
kan få hela vår analysstyrka och prata med dem hur mycket ni vill och betala via 
unbundling. Det vill säga, de lägger affären via Avanza och ser till att 50 % av 
courtaget går hit. Vi har gjort en hel del sådana grejer, men det är rätt bökigt och 
stökigt, de vill inte ha ytterligare en spelare.  
 (Fristående analytiker Percy) 

Säg att de ska betala 15 000 i månaden för att få del av all vår analys. Men 15 000 
för att få prenumerera på vår analys är för dem inte samma sak som 15 000 i 
courtage, för det som är courtage hamnar in i fonden och märks inte så tydligt, 
medan vår prenumeration hamnar på en helt annan rad i resultaträkningen. De vill 
hellre gömma det in i fonden. 
 (Fristående analytiker Percy) 

För de institutionella investerarna finns det också möjligheter att via DMA-system lägga ut sina 
affärer själva på marknaden och på så vis få ner courtaget betydligt. De institutionella 
investerarna inser dock att det är rimligt att betala mer courtage för att få tillgång till säljsidans 
analyser.  

Jag kan ju förstå att en firma som Carnegie jobbar med näbbar och klor, och varje 
gång jag skojar med mäklarna och säger DMA så lägger de på luren. Det förstår ju 
jag, för de vill ju inte pressa priserna själva. Något som man pratar om, men jag 
tror att svensk momsreglering förhindrar det, är att man betalar för analysen i 
förväg. Man skulle ju kunna tänka sig att man sa så här till Carnegie; jag vill ha 
tillgång till er analys och är villig att betala femton miljoner kronor, lock, stock and 
barrel, hur ser ni på det? Fördelen för Carnegie är att då vet de att de har 
garanterade intäkter på låt säga 500 miljoner för året. 
 (Köpanalytiker Horace) 

Köpsidan inser också att det är mer än själva exekveringen som ingår i courtaget.  
[Om vad som ingår i courtaget] Det är analyser, men det är också arrangemang, 
seminarier och konferenser, så man betalar ju för lite av varje. Det är inget 
självändamål att se till att svensk finansmarknad finns kvar, men personligen tycker 
jag att det är positivt med lite pluralism. Men främst är vi ju intresserade av att 
betala så lite som möjligt och få så mycket som möjligt tillbaka. 
 (Köpanalytiker Rubeus) 

Vi har försökt utröna om ”unbundling” är något som kommer växa sig starkare. När vi ställt 
denna fråga till köpsidan så säger de att det är en naturlig process och att det förmodligen 
kommer bli vanligare framöver. Yngre kollegor jobbar dessutom mer individuellt, medan äldre 
har mer kontakt med säljsidan och blir servade med analys. Detta skulle innebära att färre 
köpsideanalytiker kommer att efterfråga säljsidans analyser i framtiden. 

När vi frågat säljsidan samma fråga får vi uppfattningen att de helst inte vill kännas vid denna 
process. Den innebär att säljsidan kommer att få svårare att ta betalt för sina tjänster. 
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DMA sätter prispress på hela branschen, det är en del av utvecklingen.  
 (Säljanalytiker Harry) 

Dock kan de hålla med om att den gängse modellen med rankingsystem som betalningsmodell 
inte alltid är helt rättvis 

Det låter som en vettig idé. Nu är det ju så att om de [köpsidan] till exempel tycker 
att vår HM-analytiker är duktig så betalar inte alltid den förvaltaren oss med HM-
affärer utan visar oss tacksamhet genom att göra affärer i något annat papper. Det 
blir ju inte riktigt rättvist mot den som har släppt analysen.  
 (Säljanalytiker Harry) 

6.5. Tema	  –	  Nätverk	  
Inom detta tema vill vi belysa de nätverk och relationer som finns mellan analytikerna och andra 
aktörer. De huvudsakliga kategoriseringar som återfinns inom denna del av empirin är 
”Relationen mellan köp- och säljsida”, ”Oberoende”, ”Informationskanaler”, ”Rankingens 
innebörd”, ”Köpsidans idé- och informationsassymetri”, ”Media” samt det något paradoxala 
fenomenet med ”Den (o)intressanta rekommendationen”. 

6.5.1. Relationen	  mellan	  köpsida	  och	  säljsida	  
En tydlig skillnad mellan de aktörer som vi behandlar i studien är den mellan köp- och 
säljsideanalytiker. Generellt är uppfattningen att säljsidan har en rätt tuff uppgift att försöka 
tillmötesgå köpsidans krav på information.  

Den bästa analytikern är den som kunderna uppskattar mest. Framförallt ska man 
ha bra tankar och idéer, och har man ett bra case som är underbyggt på bra 
grunder, men det blir fel av någon orsak, så tror jag ändå att det är mer uppskattat 
av kunderna, än om man har ett dåligt underbyggt case och får rätt. Det handlar 
om att ha bra kunskap om sina bolag och sin sektor – att finnas där som en 
speaking partner till kunderna.  
 (Säljanalytiker Fred) 

De olika typerna av analytiker har ju också olika syften med sin analys: 

En analytiker på säljsidan, det här kommer de att argumentera emot, premieras i 
stort sett på hur mycket kommission [courtage] han/hon genererar. Inte 
nödvändigtvis hur saker och ting utvecklas. Det påverkar inte nödvändigtvis själva 
analysen. Det finns väldigt många otroligt duktiga analytiker på säljsidan, som gör 
analysen grundligt och kanske har bevakat branschen i 10, 20 år. Däremot kan det 
påverka hur budskapet distribueras eller formuleras. Medan en analytiker på 
köpsidan har ett mer binärt synsätt. Där blir det mycket viktigare att placeringen 
blir rätt. Det kan den bli av fel skäl. Du kanske tycker att Volvo är jättebilligt, men 
vinsten går åt helvete, men Renault lägger ett bud på Volvo. Då har kanske inte 
analysen varit riktigt rätt, men vi har fått en fin avkastning på min 
rekommendation.  
 (Köpanalytiker Horace) 
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Men att säljsidan blir alltför girig i sin courtagesträvan kan också straffa sig: 
Inte uttalat men man kan ana [att säljsidans analyser skrivs för att driva courtage]. 
Det märks. Det har varit svåra år nu 2008, 2009, 2010. Det kan märkas på vissa 
firmor att de har en rekommendation eller en kommunikation som är lite 
transaktionsdriven. Snabba förändringar av rekommendationer och så vidare. Det 
märks. Och det talar vi om för dem. Vi utvärderar firmorna två gånger om året. 
Om vi upptäcker att det är ett påtagligt mönster som vi inte gillar då påtalar vi det 
för firmorna och så får de sämre rating och så halkar de ner på listan. Så får de 
mindre pengar. Så visst, absolut. Det kan märkas. 
 (Köpanalytiker Albus) 

6.5.2. Analytikerns	  oberoende	  
Oberoende är en term som ofta används vid marknadsföring för finansiella tjänster11 och som 
implicerar en frikoppling från intressekonflikter. Våra respondenter har varit ganska frispråkiga 
inom detta ämne, framförallt när de pratar om sina konkurrenter och motparter. Förmodligen 
finns det inte någon analytiker som är ”oberoende”, det vill säga fri från intressekonflikter. 

Jag tror att det var Enskilda som satte MQ på börsen. Har de gjort det så har de ju 
en corp-firma som har starka relationer till MQ. Och analytikern som följer MQ 
och egentligen sitter på andra sidan Kinesiska muren gentemot corp-firman, ska 
han säga sälj då när MQ börsintroduceras?  
 (Säljanalytiker Fred) 

Alla måste ju tjäna pengar, frågan är bara; ska man tjäna pengar på courtage, på 
trading, på corporate finance eller på att man lånar ut pengar till bolagen? Vi håller 
inte på med någon trading i bolagen, men å andra sidan vi får ju betalt av bolagen 
för att vi ska följa dem och göra events med dem. Vi har ju inte heller någon egen 
kapitalförvaltning eller corporate finance, där man kan misstänka vissa saker, det 
finns vissa ”issues”. Så det där med oberoende kan man ju alltid ifrågasätta. T ex. 
på Carnegies hemsida kan man läsa att de kallar sig Nordens största oberoende 
investmentbank. Ja, det kanske de är? Det där med oberoende körde vi med för 10 
år sedan när vi startade, vi är förmodligen mer oberoende än många andra, men är 
vi helt oberoende? Troligtvis inte.  
 (Fristående analytiker Percy) 

6.5.3. Analytikerns	  informationskanaler	  
I studien har det framkommit att analytikerns arbete på mångas sätt är ett väldigt socialt sådant. 
Det handlar mycket om att ha god kontakt med sina kunder och motparter, men också att vara 
ute och samla information på olika sätt. Det är alltså inte bara företagens balans- och 
resultaträkningar som är intressanta. 

I viktighetsordning: företagsbesök, alla våra motparter (säljsideanalytiker, 
strategirapporter, makro, och våra egna sektorspecialister), branschorganisationer 
för en mer objektiv bild, alla övriga nyheter som rör dina bolag. Hamnar jag på en 
middag med någon som jobbar på ett intressant bolag är det klart att jag luskar lite. 
Det är som att bygga ett pussel som aldrig blir klart.  
 (Köpanalytiker Albus) 

 

                                                
11 Finansiella tjänster till privatpersoner brukar ofta marknadsföras av ”oberoende rådgivare”. För privatpersoner 
brukar det främsta mervärdet och den främsta fördelen vara att de erbjuds ett större utbud av fonder och tjänster av 
en oberoende rådgivare än om samma person gått till sin bank, där bankrådgivaren ofta beskrivs som försäljare. 
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Jag tycker att en av de viktigaste parametrarna är att få träffa ledningen. Inte bara 
en gång, utan flera, för att kunna förstå; kan man lita på den här personen, eller 
snackar han bara? Det lär man sig inte på första eller andra gången. Första gången 
man träffar ett bolag blir man alltid lite exalterad, för de kommer alltid med någon 
bra pitch och hej och hå. Så det är en av de viktigaste sakerna att få träffa 
ledningen, och gärna flera gånger. 
 (Fristående analytiker Percy) 

Företagsledningen är mest viktig att träffa för att få en helhetsbild av bolaget. Experter, 
teknikchefer och divisionschefer kan vara intressanta att träffa, men det är inte alltid deras 
information går att använda i en analys: 

Vissa funktioner är viktigare [att träffa]. Sen är det ju så att vissa personer är bättre 
än andra personer. Det finns vissa IR-personer som är riktigt bra, som är en del av 
företagsledningen och sitter med i möten. Sen finns det andra IR-personer som är 
riktigt hopplösa. Man måste lägga över persondimensionen också. Sen beror det ju 
på vad du är ute efter. Men du kan inte göra en analys på Volvo om du inte får 
träffa ledningspersoner. Men är det intressant att träffa någon gubbe på Volvo som 
är långtidsplanerare för lastvagnar och motorutveckling? Ja, det är intressant, men 
du kan inte göra en analys på det. Är det viktigt att träffa chefen för Nordamerika? 
Ja, det är ju kul och viktigt. Men du kan inte göra en analys på det. Du måste ha 
helheten också. 
 (Köpanalytiker Horace) 

Personer som inte sitter i en chefsposition är ofta förbisedda av analytikerna. Ett huvudskäl är 
chefer har en mer övergripande bild, samtidigt som de vet vad de får säga. 

Oftast har de [cheferna] den övergripande informationen om den del som de 
ansvarar för. Annars så blir det väldigt specifikt, på en fabrik så kan den personen 
om den fabriken och har inte någon aning om vad som sker i resten av 
organisationen. Då är en chef ofta den mest lämpade. En person som inte är chef 
känner sig lite obekväm och osäker i vilken information som kan lämnas ut och 
risken är att du inte vågar säga så mycket då. Eller också så är du så engagerad så att 
du bara vräker ur dig saker som absolut inte skall komma ut. Så oftast har man IR-
ansvarig med och de sitter som en slags vakthund där. Och så fort man ställer en 
fråga så frågar de: Får jag svara på det? Nej, säger IR. Så det finns en koll på vad 
som får sägas. 
 (Köpanalytiker Albus) 

Men i mindre företag som ofta har större fokus på en enskild teknik eller produkt kan det vara 
viktigt att tala med personer som inte är direkt knutna till företagsledningen eller bolaget: 

Det är lätt att titta på siffrorna som finns. Men ska man verkligen förstå vad 
konkurrensfördelarna är i de här mindre bolagen som inte har någon stor 
marknadsandel måste man förstå produkten och produkten relativt alla andra. Då 
är det bra att prata med kunder, konkurrenter och liknande och försöka förstå vad 
deras konkurrenskraft verkligen är. Då kan det vara intressant att prata med 
produktchefen eller affärsområdeschefen istället. Men det är inte alltid de mindre 
bolagen släpper till. Men det är definitivt intressant. Och samma sak på biotech och 
life-science. De pratar väldigt mycket med läkare, de är ute på sjukhus och frågar 
vad de tror och tänker om olika preparat och behandlingsmetoder. 
  (Fristående analytiker Percy) 

6.5.4. Vikten	  av	  att	  vara	  stor	  eller	  högt	  rankad	  
Samtliga analytiker i studien svarar att det är viktigt att ha en bra kontakt med företagsledningen i 
det företag man analyserar. Problemet är att det finns så många analytiker som vill träffa VD och 
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finansdirektören att alla inte kan få enskilda samtal. Generellt är det de största aktörerna som har 
företräde: 

De större bolagen får jag också träffa, men inte på samma villkor. Det är aldrig 
one-on-one utan oftast med en massa andra och man får inte alls bestämma tiden. 
  (Fristående analytiker Percy) 

De som gör mest affärer i bolaget får frågan först. De kan säga ”vi har fem one-on-
ones med Johan Molin på Assa. Ni är på topp fem, vill ni ha en sån tid?” Annars 
får man gå på grupplunchen. 
 (Köpanalytiker Horace) 

Varför är det så viktigt att få träffa företagsledningen enskilt? Enligt insiderlagstiftningen får inte 
företagsledningen delge information till enskilda aktörer utan alla måste få tillgång till samma 
information. Den stora fördelen är möjligheten till mer nyanserade svar samt en förhoppning om 
att man också skall få en diffus, emotionell känsla om vad ledningen faktiskt menar: 

Man får ju alltid bättre information efter presskonferensen. De säger ju inga hard 
facts till oss som de inte säger till någon annan, men när man står där kan man ju 
ställa samma fråga tio gånger på olika sätt och försöka vända och vrida på det och 
läsa mellan raderna och så får man ju göra en egen tolkning på det. Till exempel om 
man gör en överslagsräkning och inte får ihop det så kan man ställa kontrollfrågor 
och få lite mer nyanserade svar.  
 (Säljanalytiker Fred) 

Även i de stora bolagen så är ledningen ganska slipade i one-one-one. Men du får 
ju ändå en viss känsla. Så man kan twista frågan så att man får fram nyanser. Har 
man då följt dem under en ganska lång tid och träffat dem många gånger så kan 
man börja dra lite slutsatser om vad de säger och inte säger – indirekt. 
 (Fristående analytiker Percy) 

För säljsideanalytikerna kan det vara viktigt att vara högt rankad i t ex TNS Prosperas ranking för 
tillgång till företagsledningen. Men även investmentbankens marknadsandelar och säljanalytikerns 
rekommendation på bolaget kan spela in: 

Deras informationsbehov, och hur mycket de vill träffa företagsledningen är helt 
omättligt. Vi får begränsa det. Jag kollar vilken marknadsandel de har av handeln 
och vad de har för rekommendation, och så blir det vissa banker som blir 
prioriterade.  
 (IR-Ansvarig Arthur) 

6.5.5. Köpsidans	  idé-‐	  och	  informationsassymetri	  
Köpanalytiker har generellt tillgång till mer information. De kan be säljanalytiker om data som de 
behöver. Säljanalytiker försöker ofta ta fram en unik investeringsidé som går att sälja till 
kunderna. Köpanalytiker använder den aggregerade informationen från säljanalytikerna 
tillsammans med sin egen analys för att motivera investeringsförslag.  
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Som en köpanalytiker handlar det mycket om att ge investeringförslag. Så om jag 
som köpanalytiker är lite slö och funderar på att investera i HM. Då kan jag ju prata 
med mina tre favoritanalytiker och sno de argumenten rakt av.  
 (Säljanalytiker Fred) 

Hela BRIC-konceptet som Goldman Sachs kom på är en brilliant övning i att 
produktifiera en idé. Visst den stämmer, men anledningen till den är att man vill 
generera affärer.  
 (Köpanalytiker Filius) 

6.5.6. Samspelet	  med	  media	  
Media spelar en central roll i analytikernas arbete. För att inte missa något som kan påverka de 
företag som bevakas gäller det att ha känselspröten ute och hänga med i rapporteringen, inte bara 
det som direkt påverkar det bevakade företaget utan också branschen och den övriga marknaden. 
Dock finns det en mycket större mängd information tillgänglig nu än bara för ett tiotal år sedan, 
vilket till viss del har försämrat kvalitén på den information som finns på marknaden.  

Ja, det finns mycket mer information nu som är bruskvalité eller sämre djup i, eller 
sämre helt enkelt. Mer likt tidningsrapportering. Men det har också skapats 
utrymme för flera olika typer av analys. Det finns ju vissa analysfirmor som är 
väldigt analysdrivna, som Sanford Bernstein i USA, medan det finns de som är 
mycket mera tradingorienterade, som har kortare tidshorisont. Så det har ju skapats 
en mångfald också.  
 (Köpanalytiker Horace) 

Det finns dock en viss frustration i hur fort allting går i den mediala världen och förekomsten av 
felaktigheter. 

Det går fortare idag än bara för några år sedan. Det är jävligt många felaktigheter 
som florerar i tidningar och media. Jag kan ta som exempel; i DI stog det att vår 
aktiekurs gick ner 6 % till följd av vinstvarning, och så har de inte koll på att den 
handlades utan utdelning. Då blir man så jävla trött om inte varken DI eller TT har 
koll på det. Det är väldigt lite eftertanke i branschen för att allt ska gå så jävla fort.  
 (IR-Ansvarig Arthur) 

Media kan också fylla ett syfte i att stödja den åsikt som analytikern har om ett visst bolag eller en 
typ av händelse. Analytiker får ofta svara på frågor från journalister om vad de anser om en viss 
händelse. Det kan stödja den institutionella investerarens position att ”läcka” information till 
media.  

Journalister ringer hit och undrar vad vi tycker och tänker. Det är naivt att tro att 
man bara kan svara när det passar. Därför att då är man genomskådad. Jag tror att 
man måste vara uppriktig, ärlig och hjälpsam tillräckligt många gånger för att de ska 
förstå att man inte bara försöker plantera ut ett budskap. Det går inte att hålla på 
så. De kan t ex. ringa upp hit och säga att; vi har hört att svenska staten ska sälja 
sina Nordeaaktier, vad tycker ni om det? Då kan man resonera helt hypotetiskt om 
vad man tror, och hur de ska gå till väga och för- och nackdelar utan att vi har 
någon som helst agenda, som en schysst kille. Sedan kan man ju i något annat läge 
säga liksom, by the way; har du tänkt på det här.  
 (Köpanalytiker Horace) 

6.5.7. Den	  (o)intressanta	  rekommendationen	  
Både sälj- och köpanalytiker har påtalat att det som är intressant i en analys inte är huruvida den 
utmynnar i en köp- eller säljrekommendation, utan innehållet i analysen och hur väl analysarbetet 
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är utfört. Eftersom köpsidan får del av en mängd olika analyser så är det som är intressant om det 
finns något i analysen som är unikt och pekar på något viktigt som övriga analytiker missat.  

Om jag har åtta köprekommendationer, då kommer de kunder jag har att tycka; 
jaha, du tycker att alla är lika bra eftersom ingen sticker ut? Därför är det för min 
del indirekt en sälj att ha en behåll. Visst, det man ser i tidningen är att nu har 
analyshus X höjt till köp, men för våra kunder är det relevanta vad vi tycker mellan 
bolagen. Om en generell förvaltare ska ha ett byggbolag, JM eller Skanska, då ska 
jag säga vad han ska ha, och om jag har köp på båda spelar det ingen roll. 
 (Säljanalytiker Harry) 

Vi är inte primärt intresserade av själva rekommendationen, utan mer vad analysen 
innehåller. Jag brukar ibland skoja med dem [säljsidan], och säga: säg allt kring det 
här företaget och ge mig dina prognoser så ska jag säga vad du ska ha för 
rekommendation. De kanske säger att de har strong buy på den aktien, medan jag 
har strong sell. Det sker också en medveten eller omedveten filtrering av 
information i vad de skickar ut till oss. Säg att de har en positiv rekommendation 
på Volvo, då kommer det en massa information via mejl som stödjer deras analys 
så länge de har köp. Titta vad det växer i Kina, kolla vad VD:n sa. Ibland funderar 
man på om man ska bestraffa den här typen av filtrering i vår ranking.  
 (Köpanalytiker Rubeus) 

Trots att köpsidan egentligen inte är intresserad av rekommendationen, så är det en gängse 
standard att en analys från säljsidan även ska vara kopplad till en köp/sälj-rekommendation. Det 
finns en risk i detta, och det är att de mer oinformerade placerarna som kan få del av 
rekommendationen, inte inser denna problematik.  

Det finns inget problem med att säga köp eller sälj till en professionell investerare, 
för de är så duktiga och kan själv förstå vad risken är. Men tar du de som inte är så 
vana investerare så är det ju rätt vanskligt att ge sådana rekommendationer, för att 
vissa bolag, framförallt mindre, är det ju rätt stor risk i och man vet kanske inte vad 
som är på gång med emissioner, vad likviditeten är, osv. Den professionella 
köpsidan skiter ju nästan fullständigt i om det är köp eller sälj, de är ju mer 
intresserade i resonemanget bakom. 
 (Fristående analytiker Percy) 

7. Analys	  
I detta kapitel presenterar vi vår analys inom respektive tema. Det mesta i analysen grundas på 
vår egen empiri men vi har också kombinerat sekundärdata från andra källor och synpunkter från 
andra studier där vi ansett att intressanta kopplingar kan göras. 

7.1. Tema	  –	  Fundamenta/Psykologi	  
Inom detta analystema analyseras den empiri som presenterats under rubriken ”Tema – 
Fundamenta/Psykologi”. Vidare diskuteras i denna analys i huvudsak analytikernas tidsberoende 
rationalitet samt analytikernas olika roller ur ett mer teoretiskt perspektiv. 

7.1.1. En	  tidsberoende	  rationalitet	  
Analytikerns arbete handlar mycket om att bearbeta information, skapa estimat, utföra 
bolagsvärderingen och sedan paketera den på ett lättfattligt sätt i en rapport. I denna process 
finns det en mängd faktorer som påverkar slutresultatet. Om man startar med utgångspunkten att 
varje bolag har ett fundamentalt värde som bestäms av dess förmåga att generera kassaflöden till 
aktieägarna, så kan vissa av dessa faktorer te sig som irrelevanta. Även om ett bolag, som en 
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köpanalytiker uttryckt det ”är värt kassaflödena det sprutar ut”, kan kursen på kort sikt divergera 
från detta. Analytikernas uppfattning om vart en aktiekurs är på väg kan skilja sig väldigt mycket, 
och denna diskrepans kan till stor del tillskrivas vilken tidsaspekt analytikern har haft i sin analys 
och de framtidsskattningar som analysen har byggts på. Generellt sett har säljsidan en kortare 
tidshorisont, eftersom de har ett incitament att generera affärer åt sin investmentbank. Denna 
skillnad i tidshorisont kan också förklaras med att köpsidan är de som utför de verkliga affärerna. 
För att kunna vänta ut en felprissättning på marknaden så måste tidshoristonten vara längre, det 
är inte säkert att korrigeringen sker så fort som förväntat. 

Säljsidans kortare tidshorisont visar sig också under rapportperioderna. En säljsideanalytikers 
mest stressiga perioder på jobbet är under de fyra rapportsäsongerna, en kvartalshysteri som 
underblåses av jakten på ständigt nya affärer. Köpsidans mer långsiktiga fokus gör att de har ett 
mer behagligt arbetstempo kring rapportperioderna. Trots detta har även respondenterna på 
köpsidan uttryckt att rapporterna är viktiga då volatiliteten vid denna period kan påverka 
innehavens ”performance” kraftigt. Dessutom kommer det ofta information som säger något om 
framtiden i samband med rapporterna, och det kan förstås påverka den långsiktiga värderingen av 
företaget. 

I ett flertal av intervjuerna har respondenterna uttryckt åsikter om att själva värderingen är väldigt 
lätt att manipulera för att passa ens egna syften. Trots allt är den indata som värderingen bygger 
på till stor del kvalificerade gissningar om framtiden och det handlar om att sätta siffror på dessa 
gissningar. DCF-modellens modifierbarhet är både dess styrka och svaghet: Det är en styrka 
eftersom det går att anpassa den efter specifika branscher och affärsmodeller och att den klarar 
av känslighetsanalyser, men det är även en svaghet att modellen kan anpassas efter vad 
analytikern vill att den ska visa, vilket kan påverka förtroendet för analysmetoden negativt. 
Dessutom kan det vara så att analytikern helt medvetet gör en alltför positiv värdering för att 
hänga med på en bubbla, dvs. det är inte längre fundamenta som styr prissättningen utan 
psykologiska faktorer. 

En annan stor källa till felaktig indata i värderingen är hur analytikern tolkar den data som han 
kommit över. En positiv nyhet från ett företag kan betyda något annat i ett annat företag – 
eftersom vissa företagsledningar alltid kommunicerar en väldigt positiv bild, medan andra vill 
dämpa marknadens förväntningar. För ett otränat öga kan samma information från två olika 
bolag tolkas helt olika av marknaden. 

Tillgängligheten på information har under de senaste 20 åren förbättrats avsevärt, vilket lett till att 
mervärdet av en ytterligare analys är mindre. Säljsidans pre-views och re-views har på ett sätt 
fullfyllt sin funktion, det som är intressant för köpsidans analytiker är om de kan få tag på unik 
information som säger något om företaget som ingen annan tänkt på.  

7.1.2. Analytikerns	  roll:	  Den	  effektiva	  marknadens	  väktare	  eller	  förvaltarens	  stödperson?	  
I vår empiri har vi funnit belägg för alla de fyra synsätt som vi tidigare presenterat under rubriken 
”Motivering av analytikernas roll enligt Neoklassisk teori, Behavioral Finance och Social Studies 
of Finance”: Analytiker samlar in information för att påtala under- och övervärderade bolag 
(EMH – Informationsbehandlare); Analytiker tittar på varandra och gör också framtidsprognoser 
med alla de möjligheter till kognitiva beslutsfel som detta innebär (Behavioral Finance – 
Imitatör); Analytikerna är ”sektorspecialister” där de likt en filmkritiker väljer ut sina favoritbolag 
för sina case (SSoF – Kritiker); Därutöver fyller analytikerna en social funktion i sin kontinuerliga 
dialog med placerare, företagsledning och kollegor, där de tillsammans skapar ett kvantifierbart 
investeringsobjekt som fondförvaltare och aktiemäklare kan omforma till egna objekt (SSoF – 
Frame-maker).  
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Det är alltså svårt att hänföra analytikerns roll till ett enda synsätt. En analytikerliknande roll 
måste per definition uppstå i enlighet med EMH så länge det krävs kunskap för att värdera den 
nya informationen korrekt. Likafullt behöver (mänskliga) placerare stöd och hjälp med att förstå 
aktiebolagen – dessa många gånger väldigt komplexa investeringsobjekt. 

Här är analytikerna en väsentlig medskapare i denna skapelse- och omformningsprocess, där 
information, intryck, förhoppningar och mänskliga avvägningar konkretiseras till ett 
investeringsobjekt. Men det som också är märkbart med denna omformningsprocess av 
investeringsobjektet är att den är så pass kvantitativ och flyttbar. I den finala och digitala 
kvantifiering som sker vid marknadstransaktionen är investeringsobjektet snarast en samling bitar 
i ett datorminne. Kvar av analytikerns arbete och förvaltarens beslut finns bara en opersonlig 
binärsträng som snabbt skrivs över när ordermatchningen gjorts och marknadstransaktionen är 
slutförd. 

7.2. Tema	  –	  Självständighet	  under	  konsensus	  
Inom detta analystema analyseras den empiri som presenterats under rubriken ”Tema – 
Självständighet under konsensus”. I denna analys diskuteras i huvudsak hur analytikerna måste 
förhålla sig till konsensus och hur detta påverkar analytikernas möjlighet till självständighet. 

Analytikerkonsensus för bolagsrekommendationer och riktkurser samt prognoser och estimat 
publiceras dagligen av marknadens nyhetsbyråer till uppkopplade handelsterminaler och 
nyhetsfeedar12. Eftersom dessa tjänster är betaltjänster är det inte alltid lätt för en utomstående att 
ta del av den mer kompletta ”konsensusbild” som professionella aktörer och institutionella 
investerare har tillgång till. Men många av dessa rapporter återupprepas dock i kondenserat 
format som telegram, exempelvis som ”resultat före skatt” för respektive bolag under våren 2011: 

DELÅR/SME: PROGNOSER, UTFALL OCH DATUM I DATUMORDNING (SME Direkt) 

2011-05-27 17:30 

                PROG                              AVVI-   1 KV 

BOLAG           1 KV   INTERVALL    DATUM UTFALL  KELSE   2010 

-------------------------------------------------------------- 

H&M *          3.753  3.438-4.075    31/3  3.538    -6%  5.055 

Chr Hansen *    31,2   29,4-33,2      6/4   33,0    +6%   -3,4 

Stolt-Nielsen * 33,5     22-39        7/4   23,3   -30%   23,1 

Axis             109     95-119      13/4    126   +16%   94,9 

...              ...      ...         ...    ...    ...    ... 

Golar LNG *     24,1   16,3-28,1     31/5                 -3,2 

Jinhui *        22,8     19-27       31/5                 34,2 

-------------------------------------------------------------- 

Prognoserna ovan är SME Direkts slutgiltiga, sammanställda 

cirka en vecka inför respektive rapport. Prognoserna nedan är 

SME Direkts preliminära per den 31 mars. 

 (SME Direkt 2011) 

Den konsensusbild som publiceras i media kan störas på en mängd sätt. När en analytiker har 
släppt en pre-view vid ett visst datum binds informationen i analysen till det som var känt vid 

                                                
12 Se bilaga C för en beskrivning av två större nyhetsbyråer som är verksamma på den svenska aktiemarknaden 
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tidpunkten för analysens tillkomst. När ny information anländer efter publiceringen kan mycket 
av det som står i analysen vara irrelevant och utan större värde. Att då okritiskt inkludera gamla 
siffror i ett nutida konsensusvärde kan därmed innebära att snittriktkurser, snittestimat m.m. tiltas 
åt fel håll. 

Även bolagen kan påverka konsensusestimat genom att paketera sitt budskap på ett sådant sätt 
att säljanalytikerna förleds att tro att bolaget går sämre eller bättre än väntat. I vissa fall kan 
bolagen därmed vara tvungna att gå ut med vinstvarningar eftersom gällande prognoser och 
förväntningar inte längre avspeglar en ”sann” bild.  

Säljanalytiker måste i hög grad förhålla sig till konsensus i sitt arbete. Dels innebär det att banken 
analytikern arbetar på blir synlig inför kunder och placerare, dels är det också ett tillfälle för 
analytikern att sticka ut ifrån mängden och göra sig ett namn, särskilt om analytikern har en 
annan tro på företaget. Men om säljanalytikern inte har någon speciell åsikt kring bolaget kan 
analytikern lägga sig i närheten av konsensus. Men att i längden vara en ”konsensuskramare” kan 
inte vara hållbart, då detta implicerar att analytikern inte har någon egen åsikt, och indirekt inte 
heller kan bringa något unikt analysvärde till köpsidan. Att förhålla sig för starkt till konsensus på 
grund av exempelvis anchoring eller conservatism kan ligga till grund för underreaktioner hos den 
enskilde analytikern, vilket kan minska värdet på analytikerns arbete för köpsidan ytterligare. 

Att delge en riktkurs som avviker alltför mycket gentemot konsensus och gällande marknadspris 
kan upplevas som besvärligt. Indirekt säger analytikern att marknaden och alla andra analytiker 
har gjort fel i sin värdering av bolaget. Genvägen kring detta är att det har uppkommit ett slags 
spelintervall mellan riktkurs, konsensus och marknadspris. Vill man som analytiker flagga för att 
ett bolag är köpvärt kan man rikta sina estimat så att rekommendation och riktkurs hamnar i övre 
delen av konsensus. Men man kan också signalera sina intentioner via ett byte av själva 
rekommendationen, men med en smått modifierad riktkurs. En typisk siffra på detta spelintervall 
är att en köprekommendation ligger ca 20 – 30 % upp mot gällande marknadspris, och att 
revideringar av riktkursen följer aktiepriset uppåt, men med bibehållet intervall. Men att ge en 
”initial” rekommendation med en riktkurs 100 – 200 % upp mot gällande marknadspris kan 
många gånger upplevas som alltför vågat, trots att analytikerns egen analys egentligen tyder på en 
så stor uppsida. 

Köpanalytiker behöver inte förhålla sig till konsensus på samma sätt som sina kollegor på 
säljsidan. Snarare har köpsidan större fördel av konsensus som ett hjälpmedel för det egna interna 
arbetet, dels som beräkningshjälpmedel, dels som analytikersentiment. Köpanalytikernas interna 
prognoser, estimat osv. förblir dock privata och det är först när köpsidan genomför sina 
marknadstransaktioner som deras förväntningar blir tydbara för resten av marknaden. 

Många gånger upplever både köp- och säljsidan konsensusrapporteringen som ett nödvändigt 
ont. Visserligen är det ett sätt att säga att man är där, att man bevakar bolagen, men 
konsensusframtagningen är också en del av ett mekaniskt, repetitivt arbete som aldrig blir klart, 
ett arbete som behöver göras om vid varje rapportsäsong. Dessutom kan det också vara mycket 
stressfullt när ny information måste sammanställas under väldigt kort tid, exempelvis vid en 
kvartalsrapport. 

7.3. Tema	  –	  Ranking	  
Inom detta analystema analyseras den empiri som presenterats under rubriken ”Tema – 
Ranking”. I denna analys diskuteras i huvudsak hur analytikerna förhåller sig till sig ranking och 
dess betalningsmodell och motståndet mot denna betalningsmodell, processen med unbundling 
och dess framtid. 



56	  

 

Det finns i princip två olika typer av rankingar av svenska aktieanalytiker. Den ena är de officiella 
varianterna, där den mest respekterade av svenska analytiker är TNS Prospera (se bilaga B för en 
vidare beskrivning av TNS Prospera). Den andra är de betydligt mer ogenomlysta interna 
rankingarna som köpsidan genomför. Dessa rankingar är av central betydelse för säljsidans 
förmåga att generera intäkter. Det beror på att rankingarna används för att fördela ut affärerna 
som görs på de olika investmentbankerna på säljsidan och därmed hur mycket courtage som 
betalas till säljsidan.  

7.3.1. Motstånd	  mot	  unbundling	  
Rankingsystemet spelar en väldigt central roll i samspelet mellan köp- och säljsidan och det 
faktum att rankingen bestämmer hur mycket säljsidan ska få betalt för sina tjänster gör att det är 
den enskilt viktigaste faktorn för utvärderingen av säljsidans analytiker. Det verkar som att varken 
köp- eller säljsidan tycker att systemet är speciellt rättvisande, men vad är då alternativet? I 
princip skulle köpsidan kunna kringgå säljsidan och göra alla sina affärer via DMA, men säljsidans 
analysarbete är något som köpsidan vill betala för, för det underlättar deras arbete och ger dem 
nya idéer och infallsvinklar. Ett definitivt svar stavas unbundling. Genom att dela på betalningarna 
på analysarbetet och själva exekveringen av affären skulle en rättvisare betalningsmodell kunna 
införas. Det finns dock ett antal faktorer som gör att denna modell inte fått något större 
genomslag i Sverige och att rankingsystemet som betalningsmodell ändå är det som fortfarande 
gäller. 

En förklaringsfaktor är tradition. Finansbranschen är en väldigt konservativ bransch, vilket gör 
att det gängse systemet är fastrotat i de betalningsstrukturer som används. Dock framkom det i 
intervjuerna med köpsidan att de tror att de yngre analytikerna kommer att vilja använda sig av 
sina egna informationskanaler i stället för att förlita sig på säljsidans analyser. Detta implicerar att 
det skulle behövas ett generationsskifte innan unbundling-processen får genomslag.  

En annan förklaringsfaktor är marknadsföring. Eftersom courtaget för transaktioner inte 
inkluderas i det vanligaste nyckeltalet som beskriver en fonds avgifter (vanligtvis redovisat som 
TER13 i fondernas faktablad), så blir kostnaden för den externa analysen inte uppenbar för 
investerarna. När fondbolaget marknadsför sin fond så publicerar man detta, men undviker att 
redovisa de totala kostnaderna som även inkluderar courtaget (TKA14). TKA måste enligt svensk 
lag redovisas i fondens årsbesked, så informationen finns där för den informerade investeraren. 
Det är ju givetvis en fördel för fondbolagen att kunna redovisa en så låg förvaltningsavgift som 
möjligt i sin marknadsföring, så det absolut vanligaste är att TER redovisas. Varför är då detta ett 
problem? Jo, det finns inget större incitament för köpsidan att pressa ner courtaget till en 
miniminivå, för de kan gömma denna kostnad in i fonden. Dock kommer denna kostnad att slå 
mot fondens avkastning.  

En annan bidragande faktor är vilket mervärde som analysen ger köpanalytikern. Samspelet 
mellan köp- och säljanalytiker bygger mycket på personliga kontakter. För köpsidan innebär det 
högre courtaget att de får tillgång till säljsidans road-shows, events och företagsbesök. Detta 
motiveras med att köpsidan behöver få tillgång till de företagskontakter som säljsidan har för att 
kunna göra en så bra analys som möjligt. Fördelen för köpanalytikerna med att gömma dolda 
kostnader i courtaget är att kostnaderna inte dyker upp i någon av företagens resultaträkningar, 
utan slår direkt mot det förvaltade kapitalet genom courtaget. Men detta drabbar slutkunden 

                                                
13 Total Expense Ratio 

14 Total Kostnads Andel 
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likaväl. Den som placerar sina pengar i fonden, i pensionsbolaget eller investmentbolaget får 
alltså betala för säljsidans analyser. 

Men den mest dolda av de faktorer vi funnit som understödjer courtagemodellen är de 
skattefördelar som modellen medför. Courtage är undantaget från mervärdesskatt medan analys- 
och rådgivningstjänster inte är undantagna (Skatteverket 2011, ss.1141-1168). Detta gynnar i 
princip både sälj- och köpsidan, och förklarar också varför det paketeras en hel del övrigt in i 
courtaget, som road-shows, events, företagsbesök och datorterminaler. Finansinspektionen har 
bland annat uppmärksammat förfarandet med så kallade ”soft dollar commission”, och om det 
finns risk för intressekonflikter med detta (Finansinspektionen 2004).  

7.3.2. Framtid	  
Intervjumaterialet tyder på en splittrad vy över hur framtiden för hur analyskostnaderna skall 
paketeras i courtaget och hur unbundling kommer att utvecklas i framtiden. Köpsidan är generellt 
mer positiva till denna trend. 

Den globala trenden går mot hårdare regler mot soft dollar commission. Lagstiftarna är 
framförallt bekymrade över att förvaltarna inte tillvaratar investerarnas intressen, vilket också är 
något Finansinspektionen belyser i sin rapport (Finansinspektionen 2004, s.3). Motsvarigheten i 
USA, Securities and Exchange Commission (SEC), har i en tidigare utredning av soft dollar 
commission identifierat flera fall av missbruk, där soft dollars har använts till rent privata utgifter 
för förvaltare och deras bolag (SEC 1998). Dock visar viss forskning inom området att 
användandet faktiskt kan ligga i investerarnas intressen. Detta förklaras bland annat med att 
förvaltarna ändå i slutändan måste prestera en bra avkastning för att kunderna ska bli nöjda och 
därför är försiktiga med att låta courtaget bli en alltför stor post i resultaträkningen (Johnsen 
1994). 

Det faktum att det över huvud taget finns misstankar om intressekonflikter gör att aktörerna 
borde se det som ett egenintresse att verka för en tydligare uppdelning av courtage och 
analyskostnader. Dock verkar detta inte vara fallet. Detta torde bero på att branschen gynnas 
alltför mycket av att ha kvar det gamla systemet. 

7.4. Tema	  –	  Nätverk	  
Inom detta analystema analyseras den empiri som presenterats under rubriken ”Tema – 
Nätverk”. I denna analys diskuteras i huvudsak hur analytikernas olika roller och relationer till 
andra aktörer påverkar analysarbetet. Analysen avslutas med en visualisering av de typiska värden 
som utbyts mellan aktörerna. 

Insamling, sammanställning och överföring av information är en huvuduppgift för alla 
aktieanalytiker. Dock skiljer sig köp- och säljsidan åt vad gäller ersättning för analyserna och hur 
analyserna sprids: En köpanalytiker är anställd i en förvaltarorganisation och producerar analyser 
som inte sprids externt, en säljanalytiker är i regel anställd på en investmentbank och producerar 
analyser som distribueras till kunderna på köpsidan. 

Analysrapportens utformning kan också skilja sig åt mellan de olika sidorna: En säljanalytikers 
analys behöver vara mer omfattande och officiella i sin formgivning, ofta besmyckade med 
logotyper och disclaimers; En köpanalytikers rapport behöver inte vara lika polerad, heltäckande 
och officiell – ofta kan den ha formen av ett internt PM.  

Eftersom köpsidan är kund och betalar för analysarbetet är säljanalytikerna utsatta för andra typer 
av service- och tillgänglighetskrav än köpanalytikerna. Förutom att producera kvalitativa analyser 



58	  

 

uppskattas säljanalytiker också som speaking-partners, det vill säga deras förmåga att föra ett 
resonemang och dialog kring värderingen, samt andra företag, konkurrenter och marknader. De 
kan också behöva bistå med information till köpsidans analytiker när de ber om det (dock med 
ett indirekt löfte om betalning via marknadstransaktioner). 

Att säljsidan blir alltför transaktionsbenägen kan straffa sig vid ranking och utvärdering, och som 
en neoklassisk nyttomaximerare vill köpsidan förstås få så mycket som möjligt för pengarna. Men 
att vara alltför snål kan straffa sig: Köpsidan har ett behov av pluralism och oliktänkande vad 
gäller investeringsidéer, och denna mångfald riskerar att försämras om köpsidan slutar betala för 
analyserna. 

Att vara oberoende och fristående från externa intressen är svårt som analytiker. Då mycket av 
analytikerns arbete omfattar mellanmänsklig kommunikation finns det också en känslodimension 
med i bakgrunden, särskilt vid informationsinsamlingen (köp- och säljsidan) och 
försäljningsmomentet (säljsidan). Möjligheter till one-on-one med företagsledningen kan 
försvåras om analytikern kritiserar bolaget och ledningsgruppen, likafullt kan det bli svårt att 
anordna events och kapitalmarknadsdagar om man ”inte är på bolagets sida” eller saknar social 
förmåga och samarbetsvillighet. 

Men jäv och intressekonflikter som hotar oberoendet kan också skapas med tiden. Under sin 
analytikerkarriär bygger man vanligen upp ett personligt nätverk av vänner, kollegor och andra 
analytiker. Tidigare medarbetare kan byta arbetsplatser och få nya roller. Exempelvis kan en 
tidigare säljanalytiker gå över till köpsidan till en förvaltarroll; en erfaren analytiker kan bli CFO 
eller IR-ansvarig, en hedgefondförvaltare kanske går över till traditionell långförvaltning, en 
säljanalytiker kan få det svårt att kritisera en tidigare vän och kollega om denne byter till 
bolagssidan osv. 

Ett fenomen som också uppstår i nätverket analytiker-företagsledning-media är skapandet och 
reproduceringen av konsensus. Företagsledningen, som ofta sitter inne med kritisk information 
om företaget, är måna om att presentera bolaget i ett så fördelaktigt ljus som möjligt. Men i spelet 
med konsensus finns det också ett intresse av att tona ner analytikernas förväntningar så att dessa 
kan överträffas och ge positiv press kring företaget, dvs. att det ”går bättre än väntat”. Med tiden 
lär sig analytikerna hur specifika företagsledningar fungerar och de lär sig också kompensera för 
detta, men det är förstås svårt att veta till vilken grad de skall modifiera sina estimat. 

Analytiker, placerare och förvaltare kan också använda media till sin egen fördel. Dels finns det 
uppenbara marknadsföringsintressen i att presentera sin analys och sitt företag, dels finns det 
incitament att ställa upp med viss information men också att bidra med kringinformation för att 
stödja innehav eller andra budskap man vill få ut. 

Kortsiktighet, ökad informationshastighet och kampen i orderdjupen hos de elektroniska 
marknadsplatserna kan skapa hastiga kursrörelser som skapar onödigt extraarbete för 
analytikerna. Nervösa placerare kan kontakta mäklare, som i sin tur kontaktar analytiker som då 
måste ta ställning till irrelevant information som inte baseras på fundamental och bolagsspecifik 
information. Detta marknadsbrus som uppstår i transaktionssystemen och av brushandlare kan 
göra tidigare analyser av aktien meningslösa, samtidigt som analytikerns antaganden kring bolaget 
fortfarande är relevant. Här kan analytikern behöva ägna stor tid åt att förklara sin syn på bolaget 
och aktien, samt motivera vilken analysentitet som skall bära mest vikt på lång och kort sikt. Men 
den faktiska kommunikationen kan få helt olika premisser beroende på om kunden är en 
långsiktig eller kortsiktig placerare. 

Slutligen återstår den återkommande rekommendation och riktkursen som är allestädes 
närvarande men som många gånger är både meningslös och meningsfull. I skapandet av 
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konsensus är både riktkurs och rekommendation essentiella, men för köpsidan är dessa många 
gånger helt onödiga då de vill forma sin egen bild av bolaget. Samtidigt öppnar en positiv 
rekommendation dörrarna till företagsledningen för säljsidans analytiker, speciellt om analysen 
och rekommendationen innebär att rätt placerare blir intresserade av företaget. 

7.4.1. Visualisering	  av	  analytikernas	  närmaste	  värdenätverk	  
Inom denna rubrik vill vi lyfta fram det värdenätverk som existerar mellan aktörerna vid en 
aktieanalys. Värdenätverket är skapat utifrån studiens empiri och försöker på ett mer formaliserat 
sätt beskriva vilka värdeflöden och värdeutbyten som sker mellan aktörerna. Vi har valt att visa 
värdeutbytet på två olika sätt, dels i tabellform och dels som en nätverksvisualisering.  

Aktörerna i visualiseringen är i huvudsak tagna från kapitlet ”Aktörer, organisationer och roller”. 
En stor skillnad här är att aktören ”IR-ansvarig” agerar som det noterade bolagets enda länk till 
de övriga aktörerna. Vi har valt att inte inkludera CFO/VD och andra bolagsroller för att hålla 
komplexitetsnivån nere. 

I tabell 10 listar vi de typiska värden som utbyts av aktörerna vid en aktieanalys.  

Tabell 10.  
Typiska värden som utbyts av aktörerna vid en aktieanalys 

Analyser 
Analysen som artefakt, vanligen i rapportform. 

Avkastning 
Institutionella placerares och fondförvaltarnas värde till sina kunder. 

Bolagsinformation 
Specifik information om det noterade bolaget. 

Courtage 
Placerares betalning för analyser via marknadstransaktioner. 

Pengar 
Insättningar, avgifter, prenumerationer och betalningar för diverse tjänster och produkter. 

Ranking 
Rankingfirmornas sammanställningar av interna och externa rankingar. 

Uppmärksamhet 
Marknadsföring, möjlighet till spridning av budskap. 

 Värdena i tabell 10 är skapade av oss utifrån den empiri vi samlat in och är att betrakta som 
generella sammanfattningar av en mängd olika transaktioner som sker mellan aktörerna. Till 
exempel kan värdet ”Bolagsinformation” bestå av transaktioner av dataserier, text och muntlig 
information som tillsammans skapar det större värdet ”information om ett specifikt bolag” för 
mottagaren. I vår sammanställning har vi inte valt att ta med personliga värden i denna 
visualisering, men vi tror inte att det är speciellt långsökt att alla dessa värdeutbyten mellan 
aktörerna också kan erbjuda värden i form av vänskap, sammanhållning, erkännande och 
grupptillhörighet för att nämna ett fåtal. Vi har inte valt att värdera styrkan i dessa utbyten, utan 
snarare är de slags binära signaler på deras existens. Storleksmässigt är till exempel strömmen av 
courtage från köp- till säljsidan mycket större än de mer enstaka ersättningar som eventbolaget 
får vid ett företagsevent, men likväl signalerar dessa värdeutbyten någon form av beroenden. 

I tabell 11 ställer vi upp en värdematris för de typiska värden som utbyts mellan aktörerna vid en 
aktieanalys. Tabellen skall läsas radvis. En aktör i kolumn 1 ger värde till aktörerna i kolumn 2 – 
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12. Exempelvis gäller för tvåan i rad 4 kolumn 2 att en Fondförvaltare ger värdet Avkastning till en 
Privatplacerare. 

Tabell 11.  
Värdematris för de typiska värden som utbyts mellan aktörerna vid en aktieanalys 

Värde som utbyts 
1 = Analyser 
2 = Avkastning 
3 = Bolagsinformation 
4 = Courtage 
5 = Pengar 
6 = Ranking 
7 = Uppmärksamhet 
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Privatplacerare  5  5  5    5  

Institutionell placerare 2   5 5 5 4 5  5 5 

Köpanalytiker  1  1        

Fondförvaltare 2 2   5 5 4 5  5 5 

Rankinginstitut 6 6 6 6  6 6, 7  6 6  

Fristående analytiker 1 1 1 1   1   5 5 

Säljanalytiker  1 1 1  5  5 1 5 5 

Eventbolag  7  7 7 7 7  7   

IR-ansvarig  3 3 3 5 3 3   3, 5 3, 5 

Media/Nyhetsbyrå 3 3, 7 3 3, 7 7 3, 7 3, 7 7 3, 7 7 3, 7 

Konsultföretag  3 3 3  3 3  3 3  

Anmärkning: Tabellen skall läsas radvis. En aktör i kolumn 1 ger värde till aktörerna i kolumn 2 – 12. 

Ett annat sätt att visualisera denna värdematris är att rita upp förbindelserna i ett värdenätverk. I 
visualisering 1 har alla aktörerna placerats i en cirkel. Det värde som utbyts med andra aktörer 
länkas samman genom olika typer av linjer. Som framgår av bilden är nätverket mellan aktörerna 
väldigt komplext. Det kan därför vara svårt att skapa sig en klar bild av nätverket ur en sådan 
sammanfattande visualisering: 
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Visualisering 1.  
Sammanfattande visualisering av värdenätverket för alla aktörer 
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För att underlätta förståelsen av värdeutbytet mellan aktörerna har vi valt att visa upp varje aktör 
var för sig i visualisering 2: 

Visualisering 2.  
Visualisering av värdenätverket för respektive aktör 
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I visualisering 3 visas varje värde upp var för sig. 

Visualisering 3.  
Visualisering av värdeutbyte för respektive värde 
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Trots de förenklingar vi har gjort framgår det att värdenätverket snabbt blir komplicerat. 
Exempelvis hade vi kunnat bryta ner värdet ”Pengar” ytterligare och identifierat ytterligare 
enskilda utbyten mellan aktörerna15– dock kan man fråga sig huruvida detta hade hjälpt oss 
ytterligare om visualiseringen i så fall hade blivit mer oöverblickbar. Vi har därför tvingats göra en 
avvägning där de mest betydande värdena som har bäring på analysarbetet identifierats och lyfts 
fram.  

Ett exempel på detta där vi valt att lyfta fram ett specifikt värde är då vi skiljt ”Courtage” från 
”Pengar”. Är det verkligen korrekt att säga att det är just Courtage som säljanalytikerna erhåller – 
får de inte Lön + Bonus? Vårt förhållningssätt till detta är att ett sådant synsätt också är korrekt, 

                                                
15 Typiska kostnader kan vara tillfälliga kostnader som uppstår vid anordning av events där avgifter för catering, 
lokalhyra och teknisk utrustning ingår. Men det finns även andra kostnader som uppstår i analysarbetet i form av 
transporter, hotellvistelser osv. som inte syns i vår visualisering. Vi har dock valt att koncentrera analysen av 
värdeutbytet mellan de aktörer som närmast berörs av en aktieanalys – inte aktörerna i den service- och infrastruktur 
som finns runt analytikerna (t.ex. restaurang- och hotellägare) 
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men att det inte avspeglar nätverksförhållandet lika bra. Vi har därför valt att anamma en, av oss, 
upplevd branschuppfattning att det är just courtagepengarna som betalar mycket av säljsidans 
arbete. Med detta nätverkssynsätt blir då ”Courtage” någonting mer specifikt än det mer generella 
”Pengar”. Men vi har också varit tvungna att förhindra alltför stor specificitet. Hade vi fört in 
”Lön” som ett värde hade vi också varit tvungna att ta in fler aktörer vilket skulle gjort 
visualiseringen mer komplicerad och mer svårtydbar, trots att ”Lön” avspeglar verkligheten 
bättre. 

8. Slutsatser	  
Analytikerna i vår studie anser generellt att det fundamentala värdet alltid slår igenom i längden. 
Dock kan det tidvis förekomma stora variationer i värderingen av ett bolag, beroende på 
marknadens sentiment.  

Säljanalytikerns uppgift att ständigt skapa nya analyser tycks vara något av ett Sisyfosarbete – så 
fort analysen är klar är den utdaterad. Men till säljanalytikerns räddning kommer det faktum att 
det snarare är resonemanget i analysen som är värdefullt för köpsidan. Detta kan också motiveras 
i skillnaden i placeringshorisonten mellan köp- och säljsidan, där köpsidan i regel är mer 
långsiktig än säljsidan, som har ett större fokus på marknadstransaktioner. Implikationen av detta 
är att god fundamental analys är mer intressant och värdefull för köpsidan än säljsidans riktkurser 
och rekommendationer. 

Att vara ”oberoende” som analytiker är svårt. En faktor som förvårar analytikerns oberoende är 
att många möten mellan analytiker, företagsledning och investerare kräver mellanmänsklig 
kontakt. En annan faktor är analysverksamhetens finansiering – någon måste betala för 
analyserna och här kan såväl kund som beställare variera stort. 

Konsensussiffror som sammanställs och publiceras av nyhetsbyråerna är av stor vikt för 
analytikerna. Dels för att de visar huruvida deras egen bild är mer eller mindre positiv än 
konkurrenterna, dels för att de ger en bild av marknadens förväntningar. Det finns dock vissa 
problem med konsensussiffor. De ger inte alltid en rättvisande bild och de kan i värsta fall 
manipuleras, främst i mindre bevakade bolag. Vidare vill inte alltid den enskilde säljanalytikern 
sticka ut för mycket från konsensus, då detta kan riskera ett skadat renommé. Detta fenomen har 
också skapat ett slags spelintervall på 20 – 30 procent runt gällande marknadspris för den enskilde 
analytikerns riktkurs. 

De rankingsystem som finns för att utvärdera säljsidans analytiker är av stor betydelse för deras 
förmåga att generera intäkter. Ju bättre säljsidans analytiker rankas av sina kunder, desto mer 
affärer placeras hos dem av institutionella investerare. Systemet med ranking kan dock anklagas 
för att vara utsatt för godtycke och subjektivitet. Ett system som kan ersätta denna modell är 
unbundling vilket innebär att köpsidans betalning för analysen och marknadstransaktionen 
separeras, dvs. att kostnaden för analysen inte döljs i courtaget. Dock finns det ett flertal faktorer 
som förhindrar att det nuvarande systemet ersätts. Ett skäl är tradition, andra skäl är att finansiell 
förvaltning har starka marknadsföringsfördelar och skattetekniska incitament med att 
courtagemodellen inte förändras. Därutöver finns även fenomenet soft-dollar commission, vilket 
innebär att köpsidan ges tillgång till analyser, events, marknadsterminaler, nyheter m.m. genom 
att de genomför en viss mängd av sina affärer via säljsideanalytikerns firma. 

Samspelet och nätverket mellan de olika aktörerna är mycket tätare och mer komplicerat än vad 
en första anblick antyder. Ett spretigt värdeutbyte av uppmärksamhet, investeringar, pengar och 
bolagsinformation sker kontinuerligt mellan aktörerna. Detta nätverk påverkas också av de 
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ömsesidiga beroendena som hela tiden uppstår och omförhandlas mellan aktörerna. Detta 
innebär att det är svårt att finna någon aktör i nätverket som kan betraktas som oberoende.  

En oerfaren privat placerare kan lätt missledas av säljsidans rekommendationer och riktkurser 
som kommer ut på marknaden i form av korta telegram. Likafullt är det svårt att genomskåda de 
intressekonflikter som vi försökt belysa i denna studie utan en större inblick i nätverket. En enkel 
analogi till detta kan göras med bil- och fastighetsmarknaden: De flesta litar inte enbart på 
fastighetsmäklaren vid en lägenhetsaffär; De flesta litar inte heller fullt ut på bilförsäljarens 
munläder. Ofta kontaktar lekmannen ”opartiska” värderings- och besiktningsmän. Därutöver 
skaffar sig köparen mer information från flera olika källor, kanske av någon som bor i trapphuset 
eller av en bekant som köpt en likadan bil. Likaså är det som privat placerare viktigt att inte bara 
lyssna på de rekommendationer som ges av säljsideanalytikerna utan att ha tillgång till den 
fullständiga analysen och bilda sig en egen uppfattning. 

Slutligen kvarstår frågan om analytikerna kan anses som ”rationella aktörer” enligt neoklassisk 
ekonomisk teori. Här blir vårt svar att rationaliteten måste vara glidande och varierande. Ur ett 
individperspektiv går det att resonera så att analytikerna alltid fattar beslut som maximerar deras 
nytta. Men ur ett bredare perspektiv kan detta bestridas; att fångas av marknadssentiment, 
konsensusförhållandet och på det sätt som analysen stegvis förändras i en uppåtgående marknad 
tyder på att analytikern måste lägga band på sina gissningar och antaganden. Vidare är den 
enskilde analytikern maktlös när det kommer till vilket beslut som köpsidan skall fatta. I vissa fall 
måste förvaltaren helt enkelt vikta om sin portfölj enligt ett index eller en förvaltningsregel. I 
andra fall kan köpsidans förvaltare ta in ett flertal analyser från olika analytiker och bilda sig en 
egen uppfattning inför sitt beslut. Detta innebär att frågan om den effektiva marknaden flyttas till 
köpsidans förvaltare och beslutsfattare – inte till den enskilde analytikern. Avslutningsvis går det 
också att ifrågasätta själva rationalitetsförhållningen. Det kan mycket väl vara så att 
finansmarknaderna inte byggs upp av rationella aktörer, kanske är det mer korrekt att beskriva 
finansmarknaden som en spelplats för ”aktörer som agerar” – där de aktörer som faktiskt sätter 
marknadspriserna är en vild och heterogen blandning av algoritmstyrda maskiner, kortsiktiga 
brushandlare och mänskliga sinnen. 

9. Slutord	  
I detta kapitel avslutar vi studien med att presentera ett par framtida forskningsfrågor som väckts 
under studiens gång. Vi avrundar med att delge ett par korta ”fältobservationer” och ett 
avslutande tack. 

9.1. Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
I detta avsnitt listar vi några framtida forskningsfrågor som vi tror kan vara relevanta och 
spännande att undersöka. De flesta frågorna motiveras utifrån vår tro att köpsidan kommer att bli 
mer intresserad av att ta del av riktigt väl genomarbetad analys, då säljsidans pre-views och re-
views inför kvartalsrapporterna tenderar att blir allt mindre intressanta ju fler aktörer som utför 
analyserna. Något som vi också sett i vår empiri är att analysfirmor av typ Sanford C. Bernstein, 
som fokuserar på att erbjuda väl genomarbetad analys, blivit uppmärksammade inom branschen 
på grund av den mer kvalificerade analys som de kan erbjuda jämfört med de mer 
transaktionsdrivna investmentbankerna. 
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9.1.1. Formella	  och	  informella	  möten	  mellan	  företagsledning	  och	  analytiker	  
Under studiens gång framkom det att analytiker lägger stor vikt vid att ha god närhet och tillgång 
till företagsledningen. Ett sätt att vidmakthålla dessa kontakter är via (in)formella mötestillfällen, 
vilka ofta sker i anslutning till kvartalsrapporteringar, stämmor, frukost- och lunchmöten, samt 
kapitalmarknadsdagar och roadshows. Vid vissa mötestillfällen brukar det också finnas möjlighet 
för analytiker att föra enskilda samtal med företagsledningen. Som ett led i vår faktainsamling om 
analytikernas arbetsmetoder har vi tittat på en handfull webbsända konferenser och lyssnat på en 
del publika telefonkonferenser. I denna studie har vi valt att inte analysera dessa möten mer 
ingående, men vi är övertygade om att vidare studier av dessa mötestillfällen kan leda till en hel 
del intressanta resultat vad gäller att belysa maktstrukturer och informationshierarkier inom den 
svenska finansvärlden. Frågor som kan vara intressanta att utgå ifrån är: Vem pratar mest? Vilka 
frågor ställs? Hur påverkar företagets ägarstruktur dess öppenhet? Hur framförs kritik till 
företagsledningen? Hur skiljer sig de olika mötestillfällena åt? Vem får tillgång till enskilda samtal 
med företagsledningen? Men vi tror också att det kan vara intressant att titta närmare på vilken 
roll eventbolagen har och om de i sin roll som knutpunkt kanske också är först i att skönja 
förändringar inom analytikerbranschen. 

9.1.2. Analytikernas	  förhållande	  till	  makrodata	  och	  större	  omvärldshändelser	  
I vår studie har det framkommit att analytiker ägnar mest kraft åt att de parametrar som historiskt 
visat sig vara mest relevanta för företagsvärderingen, men hur hanterar man oväntade och större 
omvärldshändelser? Är dessa meningslösa att förutsäga eller undviks de för att de helt enkelt inte 
går att förutsäga? 

9.1.3. Insiderproblematik,	  front-‐running	  och	  andra	  informationsbrott	  
Under studiens gång diskuterade vi insiderproblematik med ett fåtal av analytikerna, dock valde vi 
inte att gå vidare med denna mycket intressanta frågeställning då vi inte ville tynga ner studien 
ytterligare. Att insiderinformation har ett värde och kan generera avkastning till insiders har visats 
i en rad studier (Clacher m.fl. 2009). I internationella studier har man sett starka tendenser på att 
finansiella konglomerat av olika typer av finansiella tjänster kan innebära överföring av 
insiderinformation. Bland annat visar en studie att investmentbankernas corporate-finance 
avdelningar med stor sannolikhet läcker information om företagens finansiering till andra 
analytiker som är verksamma inom bankkonglomeratet (Chen & Martin 2011). En uppenbar 
fråga blir om detta också förekommer i Sverige, eller om den svenska finansbranschen är 
förskonad ifrån detta. En annan intressant frågeställning vore att titta på hur 
kapitalförsäkringarnas framväxt påverkat detta – hur används kapitalförsäkringar, eller hur kan 
kapitalförsäkringar utnyttjas, för att begå informationsbrott utan upptäckt? Vidare kan köpsidan 
få problem med front-running av en rad olika aktörer när de utför sina marknadstransaktioner. 
Att reda ut hur aktörer, DMA-algoritmer och lagstiftning förhåller sig till denna utmaning vore 
intressant att veta mer om, speciellt då förutsättningarna för detta fenomen har förändrats kraftigt 
med de elektroniska handelsplatsernas utveckling.  

9.1.4. Framtiden	  för	  säljsidan	  och	  säljsidans	  analytiker	  
Hur kommer säljsidan att kunna skapa värde när fokus glider över på högfrekvenshandel, 
algoritmhandel, DMA och datoriserade orderläggningar med minskat courtage som följd? Är 
affärsmodellen föråldrad?  
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När vi intervjuade den IR-ansvarige framkom bland annat följande ståndpunkt kring detta 
fenomen: 

Det är en jävla konkurrens på deras marknad [säljsidan]. Det är kanske lite för 
många aktörer, de slåss ju om samma kunder, t ex. pensionsförvaltarna, så 
lönsamheten är ju inte alltid så bra på de här analysavdelningarna. Sedan bevakar de 
ofta för många bolag, så kvalitén blir ju sämre. Färre gör mer jobb. Det blir mindre 
eftertanke och mer ryggrad.  
 (IR-Ansvarig Arthur) 

Om säljsidans affärsmodell är (utrotnings)hotad, hur kommer framtida analys bedrivas? Är det 
”oberoende” analys som är framtiden? Hur kan de oberoende analysfirmornas affärsmodell 
konstrueras? 

9.1.5. Framtiden	  för	  köpsidan	  och	  köpsidans	  analytiker	  
Har den mänskliga fondförvaltaren blivit omodern? Kommer den klassiska branschfonden med 
sitt förvaltarteam att ersättas med lågkostnadsfonder, ETF:er och datoriserad indextracking? Hur 
ser fondförvaltarna på detta? Vilket värde kan en människa bringa till portföljförvaltningen när 
aktivt förvaltade fonder har så pass svårt att slå index på lång sikt? 

9.2. Övriga	  observationer	  
Banker, fondförvaltare och analyshus vill gärna uppvisa exempel på god smak och att man är en 
god värd. Förutom stilrent inredda kontor (konferensrum) bjuder de gärna på dryck och tilltugg 
(smul- och kladdfria). I många av de utrymmen vi rört oss i har arbetsplatserna varit prydda med 
skulpturer och konst (ofarlig abstrakt konst). Att uppvisa en fläckfri och ren image är mycket 
viktigt för dessa företag, och denna strävan går igenom i allt: det syns i kläder, i uppförande och i 
kontorens arkitektur; det skönjs i kaffekopparnas sirliga utformning och det reflekteras i 
tekannornas välputsade silver. Som gäster kan vi inte göra någonting annat än att tacka för er 
gästfrihet och överräcka denna rapport som vår enkla gåva. Det har varit mycket angenämt att 
besöka er! 

9.3. Tack	  
Jesper Blomberg på Handelshögskolan som under bakgrundsvrålet från en trasig kaffemaskin tog 
sig tid att ge oss en miniföreläsning om Social Studies of Finance samt värdefulla tips om 
litteratur och nyckelbegrepp (som vi knappt visste existerade). 

Annsofie Lennartsson på Svalner Skatt & Transaktioner som försökte förklara svensk 
momslagstiftning för två teknologer, rudis på juridik. 

Lukas Wasström på Nasdaq OMX som ställde upp med data på OMXS30GI. 

Samt ett niofaldigt tack till våra respondenter – utan er hade detta examensarbete varit omöjligt 
att slutföra. 

… och förstås ett stort avslutande tack till Charlotta Mankert som ställt upp under hela våren. 
Det har varit oss väl förunnat att ha en handledare som gett oss frihet, konstruktiva tips, men 
som också hjälpt oss fatta rätt beslut; en handledare som mött oss med ett konstant leende! 
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10. Beskrivning	  av	  forskningsprocessen	  

10.1. Forskningsmetodik	  
Den forskningsmetodik vi använt i vår studie kan i huvudsak tillskrivas en abduktiv metod 
(Alvesson & Sköldberg 2008, ss.54-57) och ett interpretivistiskt forskningsparadigm (Collis & 
Hussey 2009, ss.56-57). Detta innebär att vi kontinuerligt låtit vår empiri skapa ny teori som 
sedan testats mot ny empiri, som gett oss ny teori osv.  Den främsta källan till empiri har varit 
våra egna semi-strukturerade intervjuer. Denna primärdata har sedan sammanställt och analyserat 
kvalitativt. Vi har också kompletterat vår analys med sekundärdata från andra studier. 

I vår faktainsamling har vi läst en hel del vetenskaplig och populär litteratur inom området16. Vi 
har också besökt otaliga ”Investor Relations”-hemsidor för de noterade bolagen. Ytterligare 
faktainsamling har skett genom att vi har tittat på webbsända konferenser (lunchmöten, 
kapitalmarknadsdagar osv.) samt lyssnat på en del telefonkonferenser (Q & A-sessions). På grund 
av accessproblematik har vi inte kunnat göra några djupare kontextuella observationer utan 
främst varit hänvisade till företagens mer publika konferensrum. Vi har inte heller gjort återbesök 
eller andra kontextuella uppföljningar med respondenterna. 

Vår primärdata består i huvudsak av respondenternas muntliga utsägelser. I den mån vi erhållit 
skriftligt material har den uteslutande varit publik, ofta tillgänglig på hemsidor eller som tryckt 
material. 

Vår strävan under processen har hela tiden varit att jobba med en ”bredd” på våra respondenter. 
Detta har inneburit att vi försökt få tag på respondenter med så olika roller och erfarenheter som 
möjligt. Eftersom en intervju tog tid att förbereda och analysera ville vi hellre söka oförenligheter 
och skillnader än bekräftelser och samstämmighet. Genom det abduktiva förhållningssättet har vi 
löpande kunnat utvärdera vår empiri för att kunna rikta efterföljande intervjuer mot 
frågeställningar som upplevts som mest givande och intressanta att gå vidare med. 

10.2. Accessproblematik	  och	  tillträde	  till	  respondenterna	  
Analytiker är upptagna individer, de bevakar sin tid ypperligt väl och när de väl sitter i en 
intervjusituation vill de ofta få intervjun överstökad så fort som möjligt. Väl medvetna om detta 
strävade vi efter att hålla en hög flexibilitet för att minska bortfall. Detta förhållningssätt innebar 
att vi undvek att kontakta alltför många analytiker samtidigt då vi ville ha stor flexibilitet vad 
gällde bokning av själva mötestillfället. Vi var också noga med att påpeka att intervjun skulle vara 
starkt tidsbegränsad. Vi var också noga med att förbereda varje intervju mycket noggrant för att 
få ut så mycket av den som möjligt. 

Något vi också upplevde under processens gång var att analytiker ville veta vad vi hade för typ av 
frågeställningar och vad vårt examensarbete handlade om. Att vi hade en abduktiv ansats och 
hela tiden itererade vår teori och våra frågor gjorde att vi hade svårt att svara på denna fråga.  

Att vi tog analytikerns tid i anspråk, samt gjorde analytikerna obekväma med en kvalitativ studie 
kan följande respons på en av våra intervjuförfrågningar ge: 

                                                
16 Typiska exempel på populär litteratur som berör analytikernas arbete är böcker som ”Ruinmakarna” (Ohlson 
2002), ”The intelligent investor” (Graham 2003) och ”Cityboy: beer and loathing in the Square Mile” (Anderson 
2008). 
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Jag får så många förfrågningar att jag svarar på cirka var 10:e intervjuv och väljer att 
passa på er av två skäl. 1h är för lång tid och 2 alldeles för ospecificerat 
ämne/underlag. 
 (Säljanalytiker) 

10.3. Trustworthiness	  –	  Studiens	  tillförlitlighet	  
I många kvantitativt inriktade studier brukar begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet 
diskuteras, men i en mer fenomenologisk baserad kvalitativ studie är dessa från positivismens 
lånade begrepp inte alltid lika relevanta – snarare kan det vara mer värt att tala om trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och saklighet.  

Ett alternativt begrepp som är mer lämpat för kvalitativa studier är tillförlitlighet 
(trustworthiness). I tabell 12 ställer vi upp hur Shah & Corley (2006, s.1830) anser att 
tillförlitlighet skapas i en kvalitativ studie: 

Tabell 12.  
Kriterier på hur Trustworthiness, ”Tillförlitlighet”, skapas i en kvalitativ studie 

Traditionellt kriterium Tillförlitlighetskriterium Shah och Corleys metoder för att 
skapa tillförlitlighet i en kvalitativ 
studie 

Intern validitet Trovärdighet – Credibility Utökat fältmässigt engagemang 

Datatriangulering 

Gemensamma samtal om 
processen, ”peer debriefing” 

Löpande interngranskning 

Extern validitet Överförbarhet – Transferability Detaljerad beskrivning av de 
koncept, begrepp och kategorier 
som används i studien 

Detaljerad beskrivning av 
forskningsprocessen 

Reliabilitet Pålitlighet – Dependability Ändamålsenlig teori och 
datainsamling 

Skydd av respondenters anonymitet 

Extern granskning av processen 

Objektivitet Saklighet – Confirmability Tydlig uppdelning av vad som är 
empiri och vad som är vår analys 

Pedantisk och noggrann behandling 
av empiri 

Protokoll och dokumentation över 
processen och dess beslut 

Anmärkning: Kriterier från Shah & Corley (2006, s.1830) 

10.3.1. Hur	  vi	  skapar	  trovärdighet	  
För att skapa trovärdighet har vi inte, till skillnad ifrån många andra studier, utfört intervjuerna 
”under en vecka” utan låtit de ta sin tid, med möjlighet till eftertanke och reflektion. 
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Som en slags datatriangulering har vi också strävat efter att få en bredd i urvalet av respondenter. 
Dock har studiens tidsbegränsning, samt det faktum att många respondenter undanbett sig delta, 
påverkat ”bredden” negativt.  

Vi har löpande fört samtal sinsemellan och med kurskamrater kring deras erfarenheter av 
forskningsprocessen. Vi har därmed tagit del av deras synpunkter på hur vår studie borde 
fortlöpa. 

Interna dokument har legat tillgängliga på en intern projektplats. E-post och andra meddelanden 
har distribuerats inom forskningsgruppen. 

10.3.2. Hur	  vi	  skapar	  överförbarhet	  
I denna rapport har vi försökt att redovisa begrepp, teori, empiri och forskningsprocessen efter 
bästa förmåga. 

10.3.3. Hur	  vi	  skapar	  pålitlighet	  
Vi har ansträngt oss för att vår teori och sekundärdata skall vara ändamålsenlig, men det är 
förstås omöjligt för oss att skapa en komplett bild av all ekonomisk teori och läsa all relevant 
litteratur under studiens gång.  

Det har varit mycket viktigt för oss att hålla våra respondenter anonyma. Vi har varit mycket 
tydliga med att respondenterna har rätt till full anonymitet, och vi har vid initial kontakt och vid 
intervjutillfället påpekat detta öppet. Respondenter som bett att få läsa transkriptioner har fått ta 
del av detta. 

Under processens gång har vi haft kontinuerliga samtal och löpande kontakt om processen med 
vår handledare. Råd och litteraturtips från handledaren har följts upp. 

10.3.4. Hur	  vi	  skapar	  saklighet	  
Vi har ansträngt oss att markera vad som är empiri och analys genom rapportens upplägg. 

Empirin har citerats så ordagrant det varit möjligt med bibehållen förståelse. Upprepningar, 
pauser och felsägningar har rensats bort och uppgifter som kan utpeka den enskilda 
respondenten har rensats bort vid transkriberingen. Intervjuer har spelats in med professionell 
diktafon. Obehandlad rådata har legat tillgänglig på den interna projektplatsen. 

Alla intervjutillfällen, handledarmöten och gemensamma möten har protokollförts. Data har 
funnits tillgänglig på den interna projektplatsen. Pappersdokumentation har digitaliserats och 
lagts upp på den interna projektplatsen.  

10.4. Källkritik	  
Eftersom denna studie baseras på egen framtagen empiri, som också är omöjlig att duplicera, är 
det värt att nämna hur vi ställer oss till vissa källkritiska nyckelbegrepp, hämtade ifrån Alvesson 
och Sköldberg (2008, s.235): 

1) Äkthetskritik – Är observationerna äkta eller fiktiva?  

2) Tendenskritik – Vilken är vår bias? Hur kan denna ha snedvridit våra tolkningar? 

3) Samtidighetskritik – Hur långt efteråt, och hur, upptecknades iakttagelserna? 
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4) Beroendekritik – Kan inflytande från andra berättelser ha präglat analys och 
rapporteringen av empirin? 

Vad gäller äkthetskritik måste vi bestämt klargöra att inga observationer eller citat falsifierats. 
Men det måste förstås erkännas att det är ypperligt svårt för en utomstående att kontrollera vem 
och vilka vi har intervjuat då respondenterna är anonymiserade.  

Vad gäller tendenskritik har vi varit tydliga på att hålla isär empiri och analys. Vår analys är förstås 
färgad av den litteratur och den empiri vi samlat in, men den kan också vara färgad av våra 
personligheter, politiska övertygelser, förkunskaper osv. Här kan en förmildrande faktor vara att 
vi varit två stycken som skrivit rapporten och bedrivit analysen och att vi tillsammans diskuterat 
och enats om de slutsatser som dras. 

Vad gäller samtidighetskritik kan vi i stort förlita oss på de högkvalitativa inspelningar som gjorts 
under intervjuerna och som varit tillgängliga på den interna projektplatsen som digitala filer. 
Detta har medfört att det varit mycket lätt att transkribera respondenterna, samt möjliggjort att vi 
kunnat återvända till intervjuerna vid behov. 

Vad gäller beroendekritik eller narrativ smitta (dvs. att information från olika källor rörs ihop) är vi 
medvetna om att detta kan förekomma i vår analys – även om varje analystema till stor del 
utformats till att avspegla empirin vad gäller struktur och innehåll. En noggrann läsning av empiri 
och analys sida vid sida borde göra det uppenbart vad i vår analys som är tagen från citaten och 
vad som är skapat av oss, av vad som är mer av en sammanställning och vad som är mer av en 
syntes av litteratur, primärdata och sekundärdata. 

10.5. Kritik	  av	  vår	  egen	  studie	  
En kritisk läsare av denna studie kan skönja ett visst deskriptivt förhållningssätt till ämnet och 
respondenterna, med en viss motsträvighet att dra några fasta och kraftiga slutsatser och en ovilja 
att kritisera sanningshalten i vår empiri. Vad gäller möjligheten till generella slutsatser anser vi oss 
inte ha ett tillräckligt stor empiriskt underlag för att kunna göra tvärsäkra uttalanden om hur 
analytikerbranschen i Sverige fungerar och hur den är uppbyggd, dock tycker vi att 
generaliserbarheten är god med hänsyn till den bredd av respondenter vi har intervjuat. Vad gäller 
sanningshalten är vårt ställningstagande att respondenterna i huvudsak talat sanning, men att de 
förmodligen velat tona ner sidor som är besvärande för dem själva och lyft fram sidor som visar 
på gott omdöme osv. Vår metod att bemöta detta har varit att träffa fler analytiker för att få olika 
perspektiv och avvikelser, men detta är förstås ingen garanti för att vi nått en fullständig sanning. 

Den abduktiva forskningsprocess vi anammat har också haft en annan innebörd som kan påverka 
resultatet i studien. Då vi hela tiden byggt om vår teori och reviderat vår förförståelse under 
processen har vi riktat såväl intervjufrågor som respondenturval i den riktning vi själva ansett 
varit mest givande. Hade vi fortsatt med detta och skrivit rapporten efter ytterligare intervjuer 
och efter ytterligare revidering av vår förståelse hade rapporten sett annorlunda ut, förmodligen 
med en annan betoning på både resultat och teori. Med en abduktiv forskningsprocess menar vi 
alltså att vi primärt förändrat vår egen teori utifrån den empiri vi samlat in under studiens gång. 
Syftet med denna process har inte varit att skapa en ny teori utifrån den befintliga. 

Kanske hade det varit bättre för studien att anamma en mer smal fråga, t.ex. 
konsensusproblematiken och bara fokuserat på denna? Vår ställning till just detta måste bli något 
kluven – initialt hade vi tänkt oss ett mer smalt fokus, men eftersom vi fick sådana intressanta 
resultat redan från den första intervjun var det svårt att hejda nyfikenheten till att undersöka 
dessa fenomen mer ingående. Och då vi vid detta tillfälle inte heller hade bestämt oss för en smal 
frågeställning kändes det inte som vi förlorat någonting, snarare vann vi bara mer kunskap och 
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fler insikter. Å andra sidan kanske vi hade fått en mer kärnfull studie och en mer 
lättsammanfattlig forskningsfråga om vi tagit vår empiri och destillerat ned den till att bara handla 
om ett enda ämne. Men vad skulle vi då göra av all den ”onödiga” extradata som vi ruvade på? 
Skulle vi bara kasta bort den? Nej, här får vi även erkänna att vi sällat oss till en variant av 
endowment effect – vi värdesätter det vi äger (vår empiri) mer än om vi skulle ha köpt den av någon 
annan (och för denna empiri har vi betalat i form av tid och ansträngning, som vi förstås vill ha 
betalt för!). Här hade det förstås varit ett intressant experiment att låta någon annan ta del av vår 
empiri och vår litteratur och låtit dem skriva en ny rapport – men en sådan rapport hade, 
återigen, förmodligen sett helt annorlunda ut. 

Man kan också klandra oss för att inte ha problematiserat våra aktörer och den bransch vi har 
studerat. Vi har till exempel inte tagit något aktivt ställningstagande till rimligheten i 
finansbranschens ersättningsnivåer och bonushysteri, som under ”finanskrisen” varit ett mycket 
omdebatterad ämne. För oss har ersättningsnivåerna varit närmast en icke-fråga. Ett motiv till 
detta är att vi inte ville göra oss obekväma med våra respondenter, med en motvillighet till att 
svara på övriga frågor som resultat. Ett annat motiv är att vi inte ville tynga ner studien med 
ytterligare ett ämne att behöva förhålla oss till, vad gäller empiriinsamling, litteratursökning och 
produktion av denna rapport. 

Vi har inte heller problematiserat analytikernas roll, utan tagit den för given. Att bemöta detta 
argument är lättare, eftersom hypotesen om den effektiva marknaden implicerar att en 
informationssamlande aktör/funktion måste uppstå då det annars finns riskfria pengar att tjäna 
på ny information. I nuläget är det aktieanalytikerna som axlat denna roll, men i framtiden kanske 
även de byts ut mot maskiner och algoritmer med blixtsnabb och outtröttlig förmåga att tolka 
nyhetsflöden och marknadssentiment samtidigt som de kan utföra tusentals företagsvärderingar 
med ögonblickliga riktkurser inom en given spread? Det blir upp till framtiden att utvisa om den 
mänskliga analytikern kommer att finnas kvar eller om även denne aktör (likt aktiemäklaren) 
kommer att ersättas av datorer och programkod, som ett ytterligare resultat av en allt ivrigare 
strävan efter effektivitet och ökade transaktionshastigheter. 

Vad gäller intervjuerna kan vi kritisera oss själva för att vi inte ställt samma frågor till alla 
respondenter och utryckt dem på samma sätt. Dels är detta en eftergift åt metoden med semi-
strukturerade intervjuer, dels är det också en eftergift åt den abduktiva forskningsprocessen. 
Nackdelen med detta upplägg är att kvantitativa enkätliknande uppställningar av våra frågor har 
omöjliggjorts, eftersom respondenternas svar tillåts större frihet. Viss nyckelinformation kan 
därmed saknas för en mer kvantitativ sammanställning av empirin17. Men den största fördelen 
med de mer öppna intervjuerna har varit att de skett på respondenternas villkor – de har därför 
kunnat svara kort på vår fråga, för att prata mer fritt om det som intresserar dem, vilket gett oss 
värdefull information som annars hade varit svår att nå. 

Urvalet av respondenter kan också kritiseras. En uppenbar punkt är att respondenterna inte är 
särskilt många och att vi bara pratat med en IR-ansvarig. Här måste vi hålla med, vi hade 
självfallet velat ha fler respondenter! Till vårt försvar får vi säga att det har tagit tid att få till 
intervjuerna, det har tagit tid att analysera dem, och det har också varit problem med bortfall. Vi 
hade också en tidsbegränsning som gjorde att vi till slut var tvungna att bryta intervjuprocessen 
och istället fokusera på att färdigställa denna rapport. En annan punkt som går att kritisera vad 
gäller urvalet av respondenter är att vi bara fokuserat på analytiker som analyserar noterade 
aktiebolag. Själva analytikerrollen och företagsvärderingsrollen finns också på andra företag, och 

                                                
17 Till exempel har alla analytiker sagt att de arbetar med DCF-värderingar i någon form – men vi vet inte exakt hur 
avancerade dessa modeller är och hur flitigt och väl analytikerna använder modellerna. 
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vi tror att det hade varit mycket givande att diskutera företagsvärderingar med dessa för att se om 
de har en annan syn på värderingsprocessen. En ytterligare punkt som vi diskuterade vad gällde 
urvalet av analytiker var att försöka få tag på respondenter som lämnat finansbranschen bakom 
sig, just för att nå information som verksamma analytiker kanske inte vill delge eller vill erkänna. 
Dock framkom denna idé alltför sent i processen för att den skulle hinnas med. 

Är vår litteratur relevant? Denna kritik är förstås svår att svara på, då vi inte haft möjlighet att läsa 
in oss på all litteratur och därmed inte har tillräcklig erfarenhet för att göra denna bedömning. Vi 
har ansträngt oss för att hitta så relevant litteratur som möjligt. 

Slutligen – är denna studie en studie i trivialiteter? Eller har vi kommit fram med någonting nytt 
som går att använda i vidare teoribygge? Här får vi svara att denna fråga inte är upp till oss att 
avgöra. Klart är ändå att vi som författare lärt oss någonting nytt, vi har fått svar på många av de 
frågor vi ställt oss innan studien började – och det måste väl ändå ses som en god början? 
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12. Bilagor	  

12.1. Bilaga	  A	  -‐	  Intervjufrågor	  

12.1.1. Typiska	  frågor	  till	  analytiker	  och	  förvaltare	  på	  köpsidan	  
Personligt/Arbetsplats 

Hur blev du analytiker? 

Hur skulle du beskriva din plats i organisationen? 

Vad anser du utmärker en bra analytiker? 

Analytikerrollen 

Vad är de största skillnaderna med att arbeta som förvaltare/analytiker resp. säljsideanalytiker? 

Hur förhåller sig ditt företag till institutionella placerare resp. privata placerare? (Storlek, 
information, tillgänglighet) 

Hur skulle du beskriva ditt företags förhållande till media (information, marknadsföring)? Hur 
sker marknadsföring mot dessa kundgrupper?  

Hur ser du på Sälj- respektive Köpanalytiker? 

Vad har blivit svårare/enklare som analytiker? 

Kan analytikern veta mer om ett företags finansiella situation än ledningen? 

Internt – Hur bedöms din insats? Hur utvärderas du? 

Externt – Hur använder du dig av rankingsinstitut och rankinglistor, använder ni er av 
dessa/vilka? (TNS Prospera, affärsvärlden, kunders ranking, internationella listor?)  

Hur går det till när ni svarar på ratinginstitutens enkäter? 

Litteraturen säger att det är vanligare med köprekommendationer och positiva 
företagsvärderingar, håller du med? Varför tror du att det är så? 

Metodik/Teknik/Information 

Eftersom ni är minoritetsägare och även har platser i styrelserna i de bolag ni värderar, ser du 
någon konflikt i att kunna dra sig ur positioner på grund av att ni är insiders? 

Finns det nyckelpersoner/positioner i företag som vet mer om företaget än andra? Vill du hellre 
prata med VD/CFO än IR-ansvarig? 

Är småföretagens rapporter & pressmeddelanden mer skönmålade än större företag, måste man 
vara mer försiktig att lita på dem? 

I vilken utsträckning är dina analyser hemliga? Används dina analyser av andra inom Investor, får 
någon annan av ta del av dina analyser? 

Är analytikerns arbete kunskap om människor eller om kvantifierbar data? Hur kvantifierar man 
företagsledning? 

Vilka informationskanaler använder du helst? 
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De säljsideanalytiker vi pratat med bevakar/följer ca 10 bolag inom ”samma” sektor, är deras 
”specialisering” en nödvändighet för dig som köpsideanalytiker? 

Känns det som att du har förväntningar på dig från en företagsledning som du träffat att du ska 
göra en positiv analys av företaget? 

Tar ni någonsin korta positioner i företag? I så fall, upplever du någon skillnad gentemot 
företagsledningens informationsgivning i och med att du är en förvaltare som kan ta både 
korta/långa positioner? 

Använder ni samma värderingsmodell inom förvaltningen? 

Lutar man sig mot mer avancerade modeller när man vill sälja förvaltning till institutionella 
investerare? Dvs, uppfattas man som mer vederhäftig/säljbar om man har en avancerad 
beräkningsmodell? Är personlig kontakt/erfarenhet viktigare? 

Om egen värdering skiljer sig mycket ifrån konsensus, tvivlar man på egen analys? Säger man att 
andra har fel eller ifrågasätter man sig själv? 

Vilka fördelar och nackdelar med korta positioner skulle du vilja lyfta fram? 

Skiljer sig tidshorisonten mellan korta och långa positioner? (Med tanke på att ”crasher” i 
konjunkturcyklerna är kortare) 

Hur förhåller ni er till fenomenet ”short-squeeze” är det någon som förvaltningen råkat ut för? 

Marknad 

Hur förbereder du dig inför ett rapportsläpp? Är rapporter infochocker som kräver intensivt 
omarbete av analysen? 

Skulle du vilja instämma i att ”analytiker är ’rationalitetens väktare’ på marknaden”? 

Kan du berätta hur du förhöll dig till företagsvärderingar under någon av de senaste bubblorna, t 
ex. IT-bubblan? 

Upplever du skillnad i hur makrodata och politiska händelser påverkar analyser och förvaltning? 
T.ex. att korta positioner (och mindre indextracking) medför andra möjligheter. 

Hur skapar ni en gemensam makrosyn? 

Framtid 

Vad kommer hända i framtiden för analytiker? Finns det större trender som kommer påverka 
analytikernas arbetssätt? Tror du analytikerkåren kommer förgrena sig ytterligare? 

Har du någon erfarenhet av ”unbundling”, är det något som kommer att växa sig starkare? 
(Något som du vill växa sig starkare?) 

Datafrågor 

Ålder, utbildning, år i branschen 
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12.1.2. Typiska	  frågor	  till	  analytiker	  på	  säljsidan	  
Personligt/Arbetsplats 

Hur blev du analytiker? 

Hur skulle du beskriva din plats i organisationen? 

Vad anser du utmärker en bra analytiker? 

Behöver du marknadsföra dina analyser? 

Kan man beskriva ditt arbete som en uppdelning av analysarbete och säljarbete? (Analys: pre-
views, case-analyser , informationshämtning; Sälj: Löpande samtal med placerare, Road shows, 
frukostmöten, marknadsdagar?) 

Analytikerrollen 

Hur förhåller du dig till institutionella placerare resp. privata placerare? 

Hur skulle du beskriva ditt företags förhållande till media (information, marknadsföring)?  

Hur ser du på Sälj respektive Köpanalytiker? 

Vad har blivit svårare/enklare som analytiker? 

Kan analytikern veta mer om ett företags finansiella situation än ledningen? 

Internt – Hur bedöms din insats? Hur utvärderas du? 

Externt – Hur förhåller du dig till rankingsinstitut och rankinglistor, använder ni er av dessa, 
utvärderas ni av dessa? (affärsvärlden, kunders ranking, internationella listor?) 

Litteraturen säger att det är vanligare med köprekommendationer och positiva 
företagsvärderingar, håller du med? Varför tror du att det är så?  

Metodik/Teknik/Information 

Har du mycket kontakt med IR-avdelningar? Eller har man hellre kontakt med företagsledning? 

Är småföretagens rapporter & pressmeddelanden mer skönmålade än större företag, måste man 
vara mer försiktig att lita på dem? 

I vilken utsträckning är dina analyser hemliga? 

Finns det någon turordning för hur dina kunder får ta del av dina analyser? 

Är analytikerns arbete kunskap om människor eller om kvantifierbar data? 

Vilka informationskanaler använder du helst? 

Vilka nivåer i ett bolag ger bäst information? Finns det nyckelpersoner/positioner i företag som 
vet mer om företaget än andra? 

Känns det som att du har förväntningar på dig från en företagsledning som du träffat att du ska 
göra en positiv analys av företaget? 

Behöver du skriva preview-analyser inför rapporter? Gör du djupare analyser vid köp/sälj-”case” 
analyser? 

Använder ni samma värderingsmodell inom företaget? 

Gör du oftare egna case eller genomför du värderingar ”på beställning”? 
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Lutar man sig mot mer avancerade modeller när man vill sälja sitt arbete utåt? Dvs, uppfattas 
man som mer vederhäftig/säljbar om man har en avancerad beräkningsmodell? Är personlig 
kontakt/erfarenhet viktigare? 

Om egen värdering skiljer sig mycket ifrån andras, tvivlar man på egen analys? Säger man att 
andra har fel eller ifrågasätter man sig själv? 

Marknad 

Hur förbereder du dig (och företaget) inför ett rapportsläpp? Är rapporter infochocker som 
kräver intensivt omarbete av analysen? 

Skulle du vilja instämma i att ”analytiker är ’rationalitetens väktare’ på marknaden”? 

Kan du berätta hur du förhöll dig till företagsvärderingar under någon av de senaste bubblorna, t 
ex. IT-bubblan? 

Framtid 

Vad kommer hända i framtiden för analytiker? Finns det större trender som kommer påverka 
analytikernas arbetssätt? Tror du analytikerkåren kommer förgrena sig ytterligare? 

Har du någon erfarenhet av ”unbundling”, är det något som kommer att växa sig starkare? 
(Något som du vill växa sig starkare?) 

Datafrågor 

Ålder, utbildning, år i branschen 
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12.2. Bilaga	  B	  -‐	  Beskrivning	  av	  rankinginstitut	  
Under följande rubriker presenterar vi event- och rankingbolaget Financial Hearings och 
rankinginstitutet TNS SIFO Prospera. Beskrivningarna är våra och är skapad genom att 
sammanfatta information som finns tillgänglig på företagens hemsidor, samt i fallet med TNS 
SIFO Prospera en tidigare publicerad platsannons. 

12.2.1. Financial	  Hearings	  
Financial Hearings hjälper till att anordna analytiker- och investerarmöten, kapitalmarknadsdagar, 
presskonferenser, telefonkonferenser och webcasts. Företaget hjälper också till med 
marknadsföring och IR-planering.  

Financial Hearings anordnar en årlig prisutdelning ”Financial Hearings Award” där syftet är att 
premiera god presentationsteknik inom en rad yrkeskategorier i finansbranschen. 

Företaget publicerar även en ”Analyst & Journalist Ranking” som förutom en analytiker- och 
journalistranking också innehåller en lista på analytiker, finansjournalister, noterade aktiebolag 
och institutionella förvaltare i Sverige.  I publikationen återfinns ”Silly Season” som listar de 
analytiker och journalister som bytt jobb under året. 

Hemsida på www.financialhearings.com 

12.2.2. TNS	  SIFO	  Prospera	  
TNS SIFO Prospera är ett marknadsundersökningsföretag som fokuserar på syndikerade studier i 
finansbranschen. Kunderna är främst banker, mäklarföretag, kapital- och fondförvaltare, 
affärsjurister och finansiella institutioner. TNS SIFO Prospera mäter kvaliteten i tjänster som 
erbjuds professionella aktörer, trender i utvecklingen inom olika produktsegment och kartlägger 
marknader. 

TNS SIFO Prospera producerar cirka 300 rapporter per år. Resultaten används i huvudsak som 
beslutsunderlag. En stor andel av omsättningen kommer från utländska kunder. 

TNS SIFO Prosperas analytikerranking är i huvudsak enkätbaserad och baserar sig på ett 80-tal 
telefonintervjuer med institutionella portföljförvaltare och institutionella sektoranalytiker. 

Hemsida: www.prospera.se 
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12.3. Bilaga	  C	  -‐	  Beskrivning	  av	  två	  typiska	  nyhetsbyråer	  
Under följande rubriker presenteras vi två av de nyhetsbyråer som samlar in analytikernas 
prognoser och estimat för den svenska och nordiska marknaden. Beskrivningarna är våra och 
sammanfattar den information som finns tillgänglig på nyhetsbyråernas hemsidor under maj 
2011. 

12.3.1. Nyhetsbyrån	  Direkt	  
Nyhetsbyrån Direkt är en nyhetsbyrå som bevakar allt som kan påverka prissättningen på 
marknaden. Byråns börsredaktion följer händelseutvecklingen på Stockholmsbörsen, där de 
rapporterar bolagsspecifika nyheter, resultatrapporter, vinstprognoser och ägarförändringar. 
Redaktionen följer också presskonferenser och kapitalmarknadsdagar. Byråns prognos- och 
konsensustjänst SME Direkt levererar konsensusprognoser för nordiska börsbolag samt svensk 
makro. Data samlas in från de främsta bankerna och fondkommissionärerna i Norden samt 
internationella investmentbanker. Data på bolagen rör bl.a. försäljning, vinst per aktie, P/E-tal 
och vinst före skatt på bolagsnivå, sektornivå och på landsnivå. Kunderna är banker, 
fondkommissionärer, fondförvaltare, bolagens informationsavdelningar, media och andra 
institutioner.  

Direkt finns tillgängligt i flertalet realtidssystem men nyheter och prognossammanställningar från 
byrån når även många läsare genom partnerdistribution. Materialet används även av redaktioner 
för ekonominyheter. Samarbete med internationella nyhetsbyråer ger tillgång till övriga källor, 
samtidigt som byråns egna nyheter ges internationell spridning.  

Nyhetsbyrån har även en IR-tjänst där de via e-post sammanställer analytikernas prognoser och 
konsensus vid kvartalsrapporterna som gäller ett specifikt bolag. De uppdaterar även 
årsprognoser så att bolagsledningen kan se vad rapporten har haft för effekt på marknadens 
förväntningar för bolaget. 

Hemsida på www.direkt.se 

12.3.2. Nyhetsbyrån	  SIX	  Telekurs	  
SIX Telekurs är en nyhetsbyrå som erbjuder ett heltäckande utbud av finansiell information. SIX 
erbjuder professionella handelsterminaler, informationstjänster och handelstjänster. Kunderna är 
i huvudsak banker, fondkommissionärer, mediaföretag och övriga företag. 

Nyhetsbyråns produkter är bland annat sökning och presentation av data, bearbetningsprodukter 
och serviceprodukter för datahantering och systemadministration. SIX bevakar också den 
svenska kapitalmarknaden och förser kunder med nyheter, prognoser, bolagsinformation och 
index. 

SIX Estimates är en prognostjänst som ger en bild över analytikernas vinstprognoser. SIX 
Estimates ger daglig uppdatering av mäklarhusens prognoser och marknadens konsensus, 
trendangivelser, uppföljning av rapportutfall och prognoser samt ranking av enskilda prognoser 
jämte konsensus. 

Andra funktioner i SIX Estimates är bland annat sammanställningar av multiplar, revideringar 
och prognosavvikelser samt databaskopplingar. 

Hemsida: www.six-telekurs.se 


