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“In the past 30 years, academic research has progressed 
beyond efficient-markets theory, which mistook humans for 
robots, into behavioral finance, which acknowledges that we 
are, in fact, sweating, breathing, herding, hoarding, pleasure-

seeking, pain-avoiding animals who employ a looser definition 
of "rational" than computer chips.”  

 
(Henry Blodget, fd. finansanalytiker i Slate) 
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SAMMANFATTNING 
 
Förekomsten av flockbeteende bland finansanalytiker har i empiriska studier konstaterats på 
den amerikanska, europeiska och japanska finansmarknaden men särdeles få lyckas förklara 
vad detta flockbeteende frodas av. Studien motiveras av det faktum att finansmarknaden 
använder analytikernas kunskap till att fastställa priser på finansiella instrument och därmed 
är det av vikt att belysa bakomliggande faktorer till flockbeteende där inte analytikern baserar 
sina analyser enkom på fundamentala värden. Mot bakgrund av detta syftar denna uppsats till 
att komplettera tomrummet inom forskningen och försöka utröna bakomliggande faktorer 
och förutsättningar för flockbeteende bland finansanalytiker på den svenska 
finansmarknaden. 
 
Vi angriper detta problem med en kvalitativ, eller mer deskriptiv, intervjustudie bland 
finansanalytiker på säljsidan som skall utgöra ett underlag för en vidare nyansering och 
förståelse av de bakomliggande faktorerna för flockbeteende. Till vår hjälp för att nå en 
förståelse om detta begrepp har vi använt oss av teorier från den socialpsykologiska 
disciplinen, Behavioral finance samt nationalekonomin. Till viss del har tidigare forskning 
guidat oss genom den täta vegetationen av irrationella och rationella aspekter av 
flockbeteende. 
 
Vår kvalitativa studie har givit oss en mängd indikationer eller som vi väljer att betrakta det, 
pusselbitar, var och en betydelsefull för en fullgod förståelse, som vi försökt att sammanfoga 
logiskt. Dels finner vi både att flockbeteende beror på psykologiska likväl som rationella 
drivkrafter även om de psykologiska förefaller vara mer påtaglig. De övergripande 
förutsättningarna för att nära flockbeteende är kombinationen av den osäkerhet det innebär 
att prognostisera om framtiden, att utfallen av att avvika från flocken beroende på om man 
har fel eller rätt är såpass binära samt att analytikern bedöms utifrån en relativ prestation 
jämte sina analytikerkollegor. Dessa tre förutsättningar fungerar som självförsörjande system 
där risksymmetrin säger att det är bättre att ha fel med hela analytikerkollektivet än att stå 
ensam och ha fel. Studien visar att flockbeteende kan kopplas till analytikerns karaktärsdrag 
och erfarenhet, tidsbristen som analytikern erfar, den upplevda risken i marknaden, det 
kvartalsfokus som råder samt analytikernas liknande bakgrund. Den rationella biten bakom 
flockbeteende kopplas samman med de taktiska överväganden analytikern gör i att inte avvika 
i alltför hög grad från konsensus för att undvika att underprestera.   
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“If everybody's thinking alike, somebody isn't thinking”  
(George S. Patton) 

 
1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Efter att ha spenderat flera terminer på högskola och fördjupat oss i företagsekonomins 
litteratur har vi uppmärksammat den diskrepans som råder mellan finansieringslitteraturens 
textböcker och hur praktiker inom området arbetar. Varje gång dessa textböcker inom 
finansiering avhandlas får vi intrycket av att den finansiella marknadens mänskliga aktivitet är 
så gott som obefintlig. Den finansiella marknadens aktörer skulle snarare påstå att den flockas 
av mänsklig aktivitet.  
 
Många av dagens ekonomiska teorier utgår från att människan agerar rationellt och att all 
information, publik som privat, finns tillgänglig för alla, och tas hänsyn till i det sammelsurium 
av beslutsprocesser som utspelar sig på den finansiella marknaden. Dock ser vi klara tendenser 
på att den finansiella marknaden gång på gång agerar vad vi uppfattar som irrationellt, såsom 
de anomalier, börsbubblor och krascher vi sett på börsen. Kanske börsens ibland oberäkneliga 
svängningar bättre förklaras med hjälp av den psykologiska disciplinen? 
 
En liten betraktelse utifrån den mänskliga aktivitet som råder på finansmarknaden är den 
unika period som utspelade sig under slutet av förra decenniet. Börsen kännetecknades just 
då av kraftiga börsuppgångar, ibland upp emot 100-talet procent vilka kom att kulminera 
tidigt på våren 2000 i kraftiga börsfall. Detta euforiska börshumör i sig är ett intressant 
fenomen att undersöka men vårt intresse sträcker sig till de professionella finansanalytikerna 
vars riktkurser i denna period kännetecknades av likriktning. Ingen av analytikerna tycktes 
inse vad som komma skulle. Däremot fanns en enighet i de köprekommendationer av IT- 
och telekomaktier för att sedermera efter det kraftiga börsfallet råda en enighet i 
säljrekommendationer i samma yrkeskår. I och med detta fick finansanalytikerna en mer 
framskjutande roll i aktiesammanhang. De har kommit att bli föremål för både beundran och 
hat, ris och ros, blivit anställda och sparkade. Av somliga har de uppfattats som ansedda och 
pålitliga men på samma gång även blivit klandrade för att ha varit en drivande kraft bakom 
den hejdlösa aktiespekulation som då rådde. Nu när lugnet åter har lagt sig på börsen och 
bonusarna rullar in väcks ofrånkomligen frågan om de tagit med sig någon lärdom från den 
turbulenta tid som varit. 
 
Fenomenet likriktning är i sig inget nytt. Redan 1936 gjorde den engelske ekonomen John 
Maynard Keynes en liknelse av kapitalmarkandens prissättning med en skönhetstävling1 
vilken känns minst lika aktuell och passande än idag. Keynes menade med att den 
professionella investeringsverksamheten jämförs med de pristävlingar där de tävlande skall 
välja ut de vackraste ansiktena i en skönhetstävling, där uppgiften ej är att utse den flicka man 
själv anser vackrast utan den som antas med största sannolikhet uppskattas av de andra 
deltagarna som vackrast, som även de betraktar problematiken på samma vis. Denna situation 
kan appliceras på en börsbubbla då marknaden svänger utifrån vad man tror är det allmänna 
stämningsläget eller vad man tror att andra tror om stämningsläget. 
 
                                                 
1 Devenow och Welch, (1996) 
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Mot bakgrund av den likriktning som förekom under den spektakulära tiden på börsen vid 
millennieskiftet vill vi återknyta till högskolans lärdomar som lärs ut. Vi har fått erfara att 
genomföra en kassaflödesanalys bygger på en arbetsprocess varpå man i flera steg måste 
uppskatta ett flertal variabler och spekulera om framtiden. Detta bör sannolikt leda till att när 
finansanalytiker sätter in sina estimat i sina modeller i slutändan kommer fram till resultat med 
viss spridning. Likväl klustrar sig riktkurser och EPS-estimat nära varandra som vi knappast 
kan finna en förklaring så simpel att det skulle vara fråga om sammanträffanden. Denna 
likriktning i finansanalytikernas rekommendationer är fröet till den uppsats vi har som mål att 
författa. En likriktning som kanske kan liknas vid det flockbeteende2 som utspelar sig på 
savannen. En likriktning som rentav får effekter på resten av marknaden att följa med.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Aktieanalys är ingen vetenskap utan ett expertområde. Finansanalytikers bedömningar 
påverkar både stora institutionella investerare likväl som små privata investerare. 
Finansanalytiker tillhör en yrkesgrupp vars arbete med att ställa prognoser skall vila på de 
fundamentala värden i all tillgänglig information som finns. Då finansanalytiker påverkar 
investerare på börsen förväntas de vara rationella och använda all tillgänglig ekonomisk 
information för att komma fram till en prognos som vilar på professionalitet. 
Finansanalytikerns akademiska bakgrund och erfarenhet skall ge honom de nödvändiga 
verktygen att arbeta med för att bearbeta och tolka informationsmaterialet för att komma fram 
till en opartisk prognos3. Idealet vore att deras insats skulle minska snedvridningar av framtida 
uppskattningar från individens felbedömningar, misstolkningar och personliga biases4 och 
således kollektivt minska prognosfel. Om marknaden vore effektiv skulle den aggregerade 
summan av utbud och efterfrågan av ett stort antal olika uppfattningar om priset slutligen 
reflektera finansmarknadens aktörers konsensus5. Verkligheten påvisar dock en annan bild 
genom de studier som gjorts på finansanalytikers offentliggjorda prognoser som finns 
dokumenterade i databaser. De främsta studierna påvisar en överoptimism i prognoserna samt 
ett existerande flockbeteende bland finansanalytiker.  
 
Flockbeteende har främst studerats inom socialpsykologin och beteendevetenskapen. Men 
även för ekonomer är detta fenomen intressant att studera eftersom ett flockbeteende bland 
finansanalytiker riskerar att förstärka istället för att motverka felbedömningar i prognoser 
vilket får effekter på resten utav marknaden. Det frö som såddes i bakgrunden ledde oss in i 
en period av efterforskningar bland tidigare empiriska studier som gjorts på området, samtliga 
med en kvantitativ ansats. Vi fann många studier av intresse för den engelska och i synnerhet 
den amerikanska finansmarknaden och de pekade, i linje med våra misstankar, entydigt om ett 
existerande flockbeteende bland finansanalytiker. Desto djupare vi kom att gräva i det digra 
forskningsmaterialet fann vi till slut en omfattande studie som täckte alla stora marknader 
inklusive EU och klart påvisade ett flockbeteende, varmed vårt problemområde kom att 
förskjutas från att undersöka om denna företeelse förekommer, för att istället utröna de 
                                                 
2 Den engelskspråkiga litteraturen använder termen herding behaviour. Termer såsom yielding, conformity och 
crowd psychology används med samma betydelse, dock är de mer vanligt förekommande i beteendevetenskaplig 
och i socialpsykologisk litteratur. Även termen bandwagon effects förekommer. 
3 Guedj och Bouchaud, (2004) 
4 Bias enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk betyder: ”snedvridning”. Allmänt: felaktigheter i 
vetenskapliga resultat pga. något systematiskt fel i forskningsprocessen vad gäller tex. insamling av data, 
bearbetning eller analys av resultat”. 
5 Guedj och Bouchaud (2004) 
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möjliga bakomliggande faktorerna och förutsättningarna för detta flockbeteende bland 
finansanalytiker. Är det möjligtvis så att finansanalytikern är mer fokuserad på sin karriär, 
uppslukas han av rådande trender, är informationsmaterialet svårttolkat eller för omfattande 
för att göra en korrekt fundamental analys? Den referenspunkt som kollegerna inom 
yrkeskåren utgör kan således bli en viktig del i finansanalytikerns arbete. Det kan därmed 
innebära risker att differentiera sig ifrån dem6. De på området existerande studier som utreder 
möjliga orsaker till flockbeteende är lätträknade och gemensamt för samtliga är att de har ett 
kvantitativt angreppssätt varför respektive studie endast lyckas titta på en eller ett par variabler 
åt gången. I detta sken framstår denna studier som än mer relevant och kom att utmynna i 
följande problemformulering:  
 

- Vilka bakomliggande faktorer och förutsättningar kan leda till ett 
flockbeteende bland finansanalytiker? 

 
1.3 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är tvåfaldigt:  
Syftet med uppsatsen är att utröna och nyansera de bakomliggande faktorerna och 
förutsättningarna som kan leda till flockbeteende, genom att försöka kartlägga den verklighet 
analytikern verkar i. På så vis ämnar vi ge läsaren en förståelse för uppkomsten av 
flockbeteende. 
 
Vidare syftar studien till att utgöra ett komplement till tidigare genomförda empiriska studier. 
Samtliga empiriska studier har haft en kvantitativ ansats men denna studie tar ett steg länge 
genom att utgå från en kvalitativ ansats för att kunna problematisera kring de bakomliggande 
faktorerna för flockbeteende. Vi kommer samtidigt att utreda hur väl de empiriska studierna 
lyckats återspegla den svenske finansanalytikerns verklighet.  
 
1.4 Begreppet finansanalytiker 
 
För att bringa klarhet i begreppet finansanalytiker såsom det i denna uppsats kommer att 
referera till fortsättningsvis redogör vi lite närmare för begreppet. Oftast delas 
finansanalytiker upp i om dem arbetar på säljsidan eller köpsidan. Analytiker som arbetar på 
säljsidan är vanligtvis anställda på investmentbanker eller hos mäklare där de ger 
investeringsråd till privatpersoner och investeringsfonder. Analytiker på köpsidan är oftast 
anställda av investeringsfonder. När vi använder begreppet finansanalytiker i fortsättningen 
åsyftar vi säljsidan av analytiker. Detta har sin förklaring i att det är bland denna skara av 
finansanalytiker vi kan få en insyn i ett flockbeteende genom att de offentliggör sina 
riktkurser och estimat. Detta gör att de i högre grad utsätts för en yttre påverkan genom 
ranking och jämförelser.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
Denna studie begränsas till den ännu relativt outforskade svenska marknaden bland 
finansanalytiker vilket motiveras av det faktum att den största delen av våra erfarenheter 
härrör därifrån samtidigt som närheten till respondenterna utgör den avgörande faktorn för 
                                                 
6 Krause (2003) 
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denna avgränsning. Trots att de flesta studier inom flockbeteende genomförts i USA, 
Storbritannien men även på EU-området, betraktar vi aktiemarknaden som en global 
marknad då investerare kan placera världen över och finansanalytiker ställer prognoser för 
företag på olika geografiska marknader. Detta talar för att analytiker har någorlunda liknande 
drivkrafter och arbetsmetoder vid prognostisering. I denna uppsats avgränsar vi oss enligt 
förklaring i föregående stycke till att undersöka säljsidan av finansanalytiker.  
 
1.6 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel kommer vi i kapitel 2 att redogöra för den metod vi kommer att 
tillämpa. Därefter presenteras det i kapitel 3, ett teoretiskt underlag som innefattar tidigare 
empiriska studier av flockbeteende bland finansanalytiker som ger stöd för den utgångspunkt 
vi har beträffande denna studie I kap 4, Psykologiskt perspektiv, redogörs för socialpsykologins 
syn på flockbeteende och orsaker för detta beteende samt vilka faktorer som påverkar graden 
av flockbeteende. Även psykologiska fenomen från Behavioral Finance-området kommer att 
behandlas. Sedermera följer i kapitel 5, Nationalekonomiskt perspektiv, som tar upp begreppet 
externaliteter som ger en rationell förklaring till flockbeteende där exempel på ett par 
tongivande studier och en modell kommer att beröras. Kapitel 6, Finansanalytikern, bygger 
främst på empiriska studier och kommer att beskriva den kontext i vilken finansanalytiker 
arbetar. En sammanställning kommer att göras på de empiriska studier som tar upp faktorer 
som kan inverka till flockbeteende bland finansanalytiker. I kapitel 7 redogör vi för insamlad 
empiri. Därpå följer i kapitel 8, Analys och diskussion, där insamlad empiri kommer att diskuteras 
utifrån nedtecknad teori och tidigare forsknings applicerbarhet på den svenska 
finansmarknaden. I kapitel 9, Avslutande tankar, avrundas uppsatsen med en slutsats och förslag 
till framtida forskning. 



FLOCKBETEENDE 

 - 10 - 

2. METOD 

 

 
I detta kapitel redogör vi för de metodmässiga vägval som använts för att uppnå studiens syfte. Vi redogör för 
de motiveringar som ligger till grund för den undersökningsmetod vi valt. Kapitlet inleds med en kortfattad 
beskrivning av den vetenskapsteori vi utgår ifrån och det angreppssätt vi valt för att sedan avlutas med 
bearbetningsmetod av data samt en analys om validitet och reliabilitet. 
 
 
2.1 Positivismen och Hermeneutiken 
 
De två dominerande förhållningssätten inom vetenskapsteorin är positivismen och 
hermeneutiken. Positivismens förhållningssätt till forskning är att den skall vara precis och 
säker och dess mål är att finna lagbundenheter på sociala fenomen som gärna skall kunna 
formuleras i matematisk modell och bygga på orsak-verkan samband. Positivismen är ett 
naturvetenskapligt forskningsideal där endast en objektiv verklighet existerar7. Med detta 
synsätt är det nödvändigt att man gör åtskillnad mellan värderingar och fakta8. Positivismens 
centrala tankar och teser sammanfaller ej med den studie vi ämnar göra. Vi har ej för avsikt att 
finna en fruktbar allmängiltig lag utan vår idé är att inta ett förståelseperspektiv. 
 
Hermeneutiken är ett alternativt forskningsideal som tar avstånd från det naturvetenskapliga 
forskningsidealet och vars ledord är tolka9 vilket utgör en grundsten för denna studie. Strävan 
efter en enhetlig och allmängiltig lagbundenhet utbyts med detta synsätt mot en strävan att 
särskilja sociala och fysiska fenomen åt med målet att uttolka och förstå. Andersson10 beskriver 
i sin bok att varje tidsera, samhälle, nation präglas av egenartade särdrag som bör förstås 
utifrån sig själva och sitt sammanhang. Det allmängiltiga är med detta förhållningssätt inte 
intressant utan kunskap genom forskning om sociala företeelser är bundna till tid och rum. De 
företeelser som studeras, i detta fall bakomliggande faktorer till flockbeteende bland 
finansanalytiker, kan endast förstås i sitt sammanhang i vilket det ingår och utfallet på studien 
beror också på vem som gör tolkningen. Vad som klassificeras som kunskap med detta synsätt 
är inte lika strikt som positivismen. Fakta och värderingar kan båda två leda fram till kunskap 
som inte förnuftet isolerat från övriga sinnen kan läsa in. Ett engagemang från forskarens sida 
är viktigt, en vilja att gräva djupare in i problemet, delta i det som skall studeras och befinna sig 
nära studieobjektet/en. Slutsatsen är således given; hermeneutisk forskning kan rimligtvis inte 
vara helt opartisk och helt objektiv till sin natur11. 
 
Utifrån den uppsats som ska författas kommer ett hermeneutiskt synsätt att användas vilket 
sammanfaller väl med vår problemformulering och syfte i att ej försöka kvantifiera eller finna 
kausaliteter utan att förstå underliggande orsaker till flockbeteende genom en mer djuplodande 
undersökning. Då vi genomfört personliga intervjuer med analytiker är det dessutom svårt att 
dra en klar linje mellan vad som är fakta respektive värdering. 
 

                                                 
7 Andersson, (1982) 
8 Lundahl och Skärvad (1992) 
9 Ibid. 
10 Andersson, (1982) 
11 Lundahl och Skärvad (1992) 
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2.2 Angreppssätt  
 
Metodlitteraturen tar upp tre olika angreppssätt för att relatera teori och empiri till varandra. 
Den induktiva ansatsen utgår från verkligheten genom att studera forskningsobjektet, dvs. 
empirin, för att därefter dra slutsatser utifrån existerande teorier eller genom att formulera en 
ny. De redan existerande teorierna utgör ett ramverk eller möjligtvis en utgångspunkt för den 
senare analysen12. Vi anser detta angreppssätt vara alltför generaliserande med tanke på de 
relativt få respondenter som ingår i vår studie. Att generalisera fram en allmän sanning från 
våra iakttagelser och tolkningar från intervjuerna skulle ur ett vetenskapligt perspektiv inte 
kunna motiveras. 
 
Induktivt angreppssätt står i direkt motsats till den deduktiva ansatsen som istället är 
hypotesprövande och utgår från en redan formulerad allmän regel eller befintliga teorier och 
utifrån dessa dras slutsatser från framarbetad teori13. Teorier om psykologiska faktorer på 
finansmarknaden länkade direkt till flockbeteende inom den finansiella litteraturen är 
knapphändig varför inga allmängiltiga regler eller teorier finns att utgå från. Sålunda lämpar sig 
inte den deduktiva ansatsen för denna studie.  
 
Abduktion är det tredje angreppssättet och kan beskrivas som en mellanväg av de två ovan 
nämnda, där man utgår från empiriska fakta samtidigt som teoretiska föreställningar ej 
förkastas. Här ges möjlighet att antingen utgå från empiri eller från tidigare studier och 
teorier. Den stora skillnaden från övriga två angreppssätt är att empiri och teori växelverkar 
under forskningsprocessen och successivt kan de omtolkas i skenet av varandra14. Mötet 
mellan ekonomiska och beteendevetenskapliga rötter i denna undersökning har lett till många 
diskussioner i inledningsfasen och uppmuntrat till flerperspektivseende. Vi kommer att utgå 
från de empiriska studierna för att fastställa mönster och formar frågor utifrån detta. Efter 
framtagen empiri via personliga intervjuer kommer vi förhoppningsvis att finna nya 
intressanta infallsvinklar varför teoridelen kan komma att behöva justeras. Vi kommer att 
utforma denna uppsats i enlighet med abduktiv ansats 
 
2.3 Undersökningsmetod 
 
Den väsentliga skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ ligger i att kvantitativ forskning 
försöker undersöka ett fåtal variabler med ett stort representativt urval medan kvalitativ 
forskning har som mål att gå mer in på djupet av en problemställning. Kvalitativa studier 
tvingas göra avkall på representativitet med ett mindre urval för att undersökaren skall få 
möjlighet att komma närmare datakällan, vilket är mer tidskrävande. Kvantitativa metoder 
kännetecknas av ett avstånd till datakällan, ofta med ett standardiserat frågeformulär som 
utgör instrumentet för undersökningen15 . 
 
Kvalitativ metod kan sammankopplas med hermeneutiskt tolkande synsätt varför denna 
ansats kommer att genomsyra vår studie. Att kvantifiera ett så pass komplext begrepp som 
flockbeteende vore inte särskilt fruktbart och detta utgör den fundamentala grunden till att vi 
väljer att använda oss av kvalitativ metod. För kvalitativ metod undersöks mjukdata vilket 
                                                 
12 Darmer och Freytag, (1995) 
13 Holme och Solvang, (1991) 
14 Alvesson och Sköldberg, (1994) 
15 Darmer och Freytag, (1995) 
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åsyftar attityder, värderingar och personliga inställningar16. Denna metod utgör ett redskap i 
att nyansera problematiken i flockbeteende och resonera om de bakomliggande faktorerna 
vilket matematisk beräkning och sifferform ej fullödigt kan problematisera eller belysa  
 
2.4 Urvalsprocess 
 
För en kvalitativ studie med förhållandevis få respondenter är det inte i statistisk mening 
intressant med ett representativt urval, utan urval görs på andra grunder än statistiska. Studiens 
syfte är ej att generalisera de erhållna resultaten på resten av populationen vilket det 
hermeneutiska synsättet ej heller gör anspråk på. Urvalet förblir likväl en central del för vår 
undersökning då det på intet sätt kommer att ske slumpartat eller grunda sig på tillfälligheter17. 
 
Det urval som vi använt i denna uppsats kallas bedömningsurval. Denna urvalsmetod medger 
en anpassning till problemformuleringen i syfte att öka förståelsen. Urvalet är således medvetet 
selektivt där respondenten av en anledning är intressant för undersökning. Vid 
bedömningsurval finns inte möjligheten att beräkna det slumpmässiga felets storlek och 
därmed finns inga givna regler på hur stort urvalet skall vara för att kunna ge viss säkerhet i 
slutsatserna. I regel är urvalen relativt små, från ett fåtal enheter till ett par tiotal18.  
 
Vi har på förhand satt upp ett par kriterier studiens undersökningsenheter. För att uppfylla 
studiens syfte utgörs respondenterna i denna studie enbart av finansanalytiker verksamma på 
investmentbanker med verksamhet i Stockholm vilka värderar aktier i nordiska bolag som följs 
av alla de stora svenska investmentbankerna. Vi eftersträvar en variationsbredd av 
finansanalytiker varför målet är att genomföra intervjuer med ett par analytiker från de två 
mest ansedda investmentbankerna just nu; Enskilda Securities och Carnegie; en analytiker från 
Alfred Bergs (idag ägt av holländska ABN Amros) och två från Handelsbanken som också de 
tillhör de investmentbanker av rang. Och slutligen två analytiker från Swedbank Markets och 
två från den mindre investmentbanken, Öhman Fondkomission. Vi har i urvalsprocessen 
tillämpat konvergensprincipen vilket innebär att man väljer ut enheter från den uppställda 
urvalsramen successivt tills det att resultaten konvergerar, med andra ord att ytterligare 
intervjuer tillför allt  mindre nytt för undersökningen19. 
 
Det breda urvalet, att vi inte begränsar oss till en viss sektor, har sin förklaring i att tidigare 
empiriska studier som vår uppsats ämnar komplettera ej har begränsat sig till vissa branscher 
eller fokuserat på att urskilja branschspecifika mönster. Dessutom kräver inte vår frågeställning 
specifika färdigheter hos analytikern, t ex kunskap om en viss bransch. Kvalitativa studier har 
ett mindre urval men med den variationsbredd som här eftersträvas har vi en förhoppning att 
den skall ge en jämn spridning av finansanalytiker fördelat på arbetsgivare och den sektor de 
följer.  
 
Respondenterna har inledningsvis selektivt valts utifrån ett antal uppställda bolag från 
databasen JCF 5.0 som publicerar namnen på de finansanalytiker som offentliggör estimaten 
Earnings per Share för respektive börsbolag. Dock kunde vi efter några telefonsamtal 

                                                 
16 Lundahl och Skärvad (1992) 
17 Holme och Solvang (1991) 
18 Lekvall och Wahlbin (2001) 
19 Ibid. 
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konstatera att investmentbankerna har en hög personalomsättning varav ett flertal hade slutat 
samt en mängd var överhopade av arbete då det är mitt i perioden för offentliggörandet av 
kvartalsrapporter. Åtgärder vidtogs snarligen och vi började söka efter namn på 
finansanalytiker på respektive företags hemsida där samtliga finansanalytiker finns namngivna 
vilket resulterade i en rad namnlistor indelade för respektive investmentbank och sektor de 
följer. Samtliga respondenter har kontaktats med direktnummer men det bör noters att 
urvalsbortfallet har varit relativt högt pga. analytikernas tidsbrist. Totalt har 16 av 27 uppringda 
finansanalytiker valt att avböja. Endast en har avböjt med skälet att ämnet ej är relevant då han 
inte tittar på andra analytiker. Vad dessa 16 analytiker kunde ha bidragit med till denna studie 
kan vi aldrig veta säkert, men vi vill framhäva att vi inte tummat en millimeter på den 
uppställda urvalsramen och därmed har vi likväl fått en bra fördelning av respondenter med 
avseende på arbetsgivare och sektor som finansanalytikern följer.  
 
2.5 Intervjuerna 
 
Kvalitativa intervjuer förespråkar ej en hög grad av standardisering i frågeformuläret men 
självfallet skall intervjun täcka in alla områden som undersökningen berör20. Frågeformuläret21 
har utformats utifrån studerad litteratur, empiriska studier och problemformulering och är 
konstruerat för att belysa de områden som skulle kunna leda fram till ett flockbeteende. En 
fördel som uppnås genom att använda kvalitativ intervjuteknik är att man kan låta 
respondenten vara med och styra samtalet22. Då vår frågeformulering har en vag teoretisk 
förankring i litteraturen har vi för avsikt att på ett öppet sätt ta del av analytikernas 
erfarenheter och syn på flockbeteende. Självklart har vi en idé och ett utarbetat manuskript till 
samtalet, men det kan ta andra former. Vi kommer således att utföra personliga 
semistrukturerade intervjuer med finansanalytiker. 
 
Frågorna är relativt målinriktade men vi kommer att fördjupa oss genom följdfrågor där de 
intressantaste aspekterna väcks. Målinriktade frågor fungerar ofta som en kompletterande 
teknik för att följa upp kvantitativa undersökningar eller används när frågeformulär inte kan 
täcka in mer komplexa ämnen23. Syftet med målinriktade frågor är att få igång en diskussion. 
Vi tror att en alltför ostrukturerad intervju skulle kunna leda till att respondenten skulle sväva 
ifrån kärnan av vårt problemområde då vissa av våra frågor kan upplevas som lite obekväma. 
Varför vi anger frågorna som relativt målinriktade har sin förklaring i att somliga frågor lämnas 
en viss frihet för respondenten vilket ger oss möjlighet att fånga upp vad som är viktigt och 
relevant. Emellertid har vi försökt att upprätthålla en så hög grad av standardisering som 
studien medger och samma frågeformulär använts vid varje intervjutillfälle men eftersom det 
är en semistrukturerad intervju kommer intervjuerna självfallet att skilja sig åt. För en 
semistrukturerad intervju är enligt Darmer och Freytag24 ordningsföljden på frågorna likgiltigt, 
det essentiella är att intervjuarna ser till att samtliga frågeställningar tas upp. Oundvikligen 
skiljer sig följdfrågorna åt från intervju till intervju där olika aspekter har tagit olika mycket 
utrymme beroende på respondentens erfarenheter och personlighet. Vi vill dock 
uppmärksamma läsaren att vårt syfte inte är att jämföra intervjuerna inbördes utan att kunna 

                                                 
20 Holme och Solvang (1991) 
21 se Bilaga 1 - Frågeformulär 
22 Holme och Solvang, (1991) 
23 Darmer och Freytag, (1995) 
24 (1995) 
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urskilja mönster och redogöra för respondenternas samfällda respektive särskiljande 
erfarenheter. 
 
Samtliga 11 personliga intervjuer har genomförts på respondentens arbetsplats och tagit 
mellan 30-50 minuter i anspråk. Inför varje intervju har vi tillfrågat respondenten om hon 
önskar få frågeformuläret tillsänt sig, där somliga tackat ja likväl som några avböjt med 
anledning av den för tillfället höga arbetsbelastningen.  
 
Ett förbehåll är på plats. De 16 analytiker som avböjde till att ställa upp kunde mycket väl ha 
bidragit med andra intressanta infallsvinklar för denna studie och fler och djupare intervjuer 
skulle mycket väl ha kunnat förankra empirin ytterligare Det förblir likväl vår obevisade 
utgångspunkt att fler intervjuer eller ett annat urval inte hade gett en annorlunda bild. Men av 
intresse är vad vi kan göra med det insamlade materialet, inte vad vi skulle kunna ha gjort med 
ett annat material. 
 
2.6 Bearbetningsmetod 
 
Denna uppsats utgörs av en litteraturstudie till stor del baserad på tidigare forskning på 
området som vi har för avsikt att komplettera med insamlad empiri från den svenska 
marknadens finansanalytiker. Inledningsvis kommer vi att göra en neddykning i det digra 
material av empiriska studier för att få en djupare förståelse för finansanalytikerns arbete och 
hur det kan länkas samman med flockbeteende. Först därefter kan relevanta teorier och 
litteratur finnas.  
 
Inför analysen kommer varje intervju som genomförs att tecknas ned i sin helhet för att 
kunna plocka ut de mest relevanta informativa bitarna för denna studie. Detta är en kritisk 
fas av studien där vi inte helt och hållet kan skydda oss från varken fel- och övertolkningar. 
Hela arbetsprocessen kommer dock att genomsyras av våra tolkningar varför tolkning därför 
inte bör betraktas som en isolerad fas i slutet av forskningen25. 
 
2.7 Reliabilitet 
 
För kvalitativ studie är begreppet reliabilitet ytterst relevant. Reliabilitet åsyftar tillförlitlighet och 
studiens beständighet i de resultat den leder fram till. Kvalitativa studier är bundna till tid och 
rum varför en liknande kvalitativ studie skulle kunna påvisa ett annat resultat och slutsats26. 
Samhället och människan ingår i och deltar i en ständig förändringsprocess varför människans 
attityder och förhållningssätt rimligtvis inte kan antas vara oföränderliga över tid.   
 
I en undersökning med god reliabilitet påverkas en undersökning ej av tillfälligheter, den skall 
till exempel förbli opåverkad oberoende av vem som genomför intervjun27. Detta medför en 
viss svårighet när den mänskliga aspekten finns närvarande. En lägre reliabilitet kan även 
orsakas av de olika föränderliga egenskaper respondenter har såsom motivation inför 
intervjun, stress mm.28 

                                                 
25 Holme och Solvang (1991) 
26 Lundahl och Skärvad (1992) 
27 Ibid. 
28 Lekvall och Wahlbin (2001) 
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En viktig faktor för ett öka reliabiliteten blir att intervjuerna sker på ett likartat sätt och att 
samma frågeställningar tas upp vid varje intervju samt att inga yttre omständigheter inverkar på 
resultatet. Ändamålsenligt är att undvika slumpens inverkan på undersökningen.29 Enligt 
frågeformulärets utformning och förklarande frågor ställer vi oss hoppfulla till att 
mätresultaten förblir opåverkade av vem som än genomfört undersökningen. Förvisso vore 
det tvivelaktigt att förneka att intervjuarens förkunskaper inom ämnet ej är avhängigt vilken 
form intervjun kommer att ta. De omständigheter för hur intervjuerna genomförts och avlöpt 
har varit likartade. Vi har enligt problemformuleringen och vårt angreppssätt inte kunnat 
genomföra standardiserade intervjuer varför vi varit noggranna i utformningen av formuläret 
och använt samma vid varje intervjutillfälle vilket påverkat reliabiliteten i en positiv riktning. 
Reliabilitet är en premiss för att en god validitet skall uppnås30.  
 
2.8 Validitet 
 
Validitet uttrycker kravet på att en mätning ska mäta vad det avser vilket menar på en 
överensstämmelse av vad vi utgår ifrån, söker och slutligen kommer fram till. Detta berör de 
systematiska felen som kan uppkomma. Vidare kan validitet delas in i extern och intern validitet. 
Den externa validiteten avser undersökningens möjlighet att dra slutsatser från det specifika till 
det generella31. Denna studie avser inte att komma fram till en generell slutsats pga. det 
begränsade respondenturvalet som följer med en kvalitativ studie. Dessutom berör vi endast 
den svenska marknaden där andra förutsättningar under studiens fortlöpande visar sig gälla, än 
de som föreligger på andra utländska marknader. Dock har vi under studiens gång kunnat 
konstatera att respondenternas svar delvis visat på en samstämmighet med teoribildning på 
området. Detta torde ge, om än icke generaliserbara slutsatser, men väl en indikation på olika 
faktorer som inverkar till ett flockbeteende.  
 
Intern validitet uttrycker hur väl erhållna resultat stämmer överens med verkligheten32. Den 
information vi inhämtar är ej helt oberoende då den utsätts för tolkning från både 
respondenten och vi som mottagare av informationen. För att uppnå en god validitet vänder vi 
oss personligen till finansanalytikern vars beteende vi vill förklara vilket kommer att tjäna vårt 
formulerade syfte väl. Det huvudsakliga problemet ligger för denna uppsats i att 
respondentens uttalanden är subjektiva till sin natur då perceptioner och tolkningar om 
flockbeteende är individuellt betingade. Dessutom kan respondenten av personliga skäl välja 
att utelämna viss information eller väljer att tala osanning för att bevaka sina egna och sin 
yrkesgrupps intressen.  Ett första steg för oss är att garantera respondenterna dess anonymitet 
pga. att han/hon skall oberoende kunna uttala sig fritt om ämnet i ställda frågor som är av 
ytterst känslig art då frågorna kan upplevas som en delvis kritik mot dess yrkeskår. Genom att 
vi uppmärksammat denna föreliggande risk har vi utformat relevanta och i största möjliga mån 
neutrala frågor och med följdfrågornas hjälp har vi kunnat säkerställa vissa svar.  

                                                 
29 Ibid. 
30 Holme och Solvang (1991) 
31 Darmer och Freytag, (1995) 
32 Lundahl och Skärvad (1992) 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
 
 
Detta avsnitt formar basen för vår vidare studie och bidrar till att ge oss förkunskap om tidigare forskning på 
området inom flockbeteende bland finansanalytiker. Detta kapitel tar sin början i den Effektiva 
marknadshypotesen för att visa på en utveckling från renodlad ekonomisk teori som övergår till att involvera 
den psykologiska disciplinen på kapitalmarknaden. Därefter redogör vi för empiriska bevis för flockbeteende 
bland finansanalytiker. Detta kapitel har funktionen av en guidebok för att ge läsaren viss bildning i ett 
tidigare relativt outforskat ämne, åtminstone inom Sveriges gränser. 
 
 
3.1 Från Hypotesen om den effektiva marknaden till Behavioral Finance 
 
Den effektiva marknadshypotesen, EMH, har varit den ledande teorin inom finansiell 
ekonomi sedan Fama utvecklade den befintliga 1970. Den definieras som att priset på 
värdepapper alltid tillfullo reflekterar all tillgänglig information. Med detta menas att en enskild 
investerare eller fondmäklare inte kan överträffa marknaden över tiden. Följaktligen skulle det 
rimligtvis inte finnas någon aktör på marknaden som skulle vilja kompensera finansanalytikern 
för deras kostsamma arbete33. Det finns tre argument som stöder EMH. Det första bygger på 
att investerare är rationella och kan därför göra en korrekt värdering. Det andra menar att även 
om de flesta ekonomer är överens om att samtliga människor inte är rationella menar EMH att 
detta inte är relevant då de som inte är rationella tar ut varandra utan att ge effekt på priset34. 
Sista argumentet bygger på att även om många investerare skulle vara irrationella på samma 
sätt upphävs detta genom rationell arbitrage handel. Dessa rationella marginalinvesterare följer 
aktivt aktien. De är välinformerade då de följer all den information som finns tillgänglig om 
företaget och de kan då söka efter felprissättningar. Genom en snabb reaktionsförmåga på ny 
information kan de med sin handel få aktiepriset att spegla all relevant information35. 
 
Argument emot den effektiva marknadshypotesen har i princip byggts på ända sedan den 
formulerades. Denna idealiserade bild ifrågasätts redan beträffande begreppet information där 
frågan blir om det överhuvudtaget existerar någon fullt pålitlig och icke snedvriden sådan som 
finansmarknadens aktörer kan basera sina förväntningar på36. När ett komplext system som 
den ekonomiska marknaden kolliderar med den mänskliga världen kan en mindre störning 
orsaka kaos och oreda och ett minsta avkall på precision kan leda till en total avsaknad av 
förutsägbarhet. EMH förmår inte svara på varför priser på aktier fluktuerar i den omfattning 
som de gör, än mindre varför marknadens aktörer ibland överreagerar respektive 
underreagerar vid ny information. Om uppfattningen om en begränsad rationalitet skulle föras 
in i sammanhanget skulle marknaden således få ett eget liv där volatilitet i priser inte fullt ut 
kan förklaras enkom av förändringar i fundamentala värden37. De Bondt och Thaler38 visar i 
sin studie att begränsad rationalitet inte är limiterad till ett visst segment av kapitalmarknaden 
utan sträcker sig även till finansanalytiker som logiskt konstateras vara människor även de, som 
tenderar att över- och underreagera på ny information. 

                                                 
33 Shleifer (2001) 
34 Haugen (2001) 
35 Shleifer (2001) 
36 Guedj och Bouchaud (2004) 
37 DeBondt och Forbes (1999) 
38 (1990) 
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Behavioral finance är inte något nytt utan kan dateras till 70-talets början när ett flertal studier 
på området genomfördes vars resultat stod i kontrast till den rationella beslutsfattaren såsom 
han beskrivs i traditionell ekonomisk teori. Området Behavioral finance kan knappast 
definieras som en enhetlig teori utan kan beskrivas som en sammansmältning av finansiell 
ekonomi och det psykologiska fältet som försöker konstruera en detaljerad modell av det 
mänskliga beteendet på den finansiella marknaden39. Behavioral Finance kan delas in i två 
huvudsakliga block, dels den kognitiva psykologin som berör hur människan tänker, dels 
det block som beskriver begränsningen för arbitrage vilken åsyftar marknadens 
ineffektivitet40. Till en början ansågs detta område som relativt kontroversiellt men det har 
vunnit mer allmän acceptans med den växande forskningen där vi i spetsen finner 
Kahnemans och Tverskys inflytelserika teorier för hur beslutsfattare och investerare fattar 
beslut under risk och osäkerhet, och hur de använder sig av tumregler i osäkra och komplexa 
miljöer41.  
 
3.2 Flockbeteende på finansmarknaden 
 
Denna studie vilar på en tes att alla människor, investerare som analytiker, är människor vilka 
kan styras av intuition och känslor som kan leda till av vad miljön uppfattar som irrationella 
beslut och handlingar. Flockbeteende är djupt rotat hos oss människor och utgör ett arv sedan 
vi levde på att jaga på den afrikanska savannen flera miljoner år tillbaka på den evolutionära 
tidsaxeln. Flocken innebar ett skydd och en livförsäkring42. Genom att föra in flockbeteende 
som fenomen på finansmarknaden sprids nytt ljus som kan lätta upp de, av för forskare, 
överskuggande oklarheter i de irrationella svängningar och den onormalt höga volatiliteten på 
börsen. Hur kan man förklara det märkliga endagsraset som inträffade året 1987 då Dow Jones 
index sjönk 22,6 %, till betydande del under måndagsmorgonens första börstimme, utan att 
någon speciell nyhet tillkännagivits marknaden, och gav återverkningar på Europas och Asiens 
aktiebörser? 43 
 
Den effektiva marknadshypotesen lutar sig tillbaka på tesen att irrationella investerare tar ut 
varandra genom sitt slumpmässiga handlande. Detta avfärdas av Kahneman och Tversky44 
helt, då de istället menar att investerarnas handlande inte alls är slumpmässigt åt olika håll utan 
att de tenderar att vara likriktade i samma riktning. Vidare tenderar individen alltså att vilja 
köpa samtidigt och sälja samtidigt. Detta kan leda till än större problem när dessa så kallade 
”noise traders”45 börjar agera socialt i flock och imiterar varandra. Detta resonemang kan även 
föras in på professionella investerare som kan förvränga bilden än mer när de försöker lägga 
sig nära index då de löper mindre risk att underprestera. Detta leder till ett flockbeteende när 
majoriteten tenderar att välja samma aktier som de andra agenterna. Men nu när kursen är på 
fel spår skall arbitragören inte styras av någon psykologisk bias enligt effektiva 
marknadshypotesen, och han skall således kunna föra tillbaka kurserna. Men Shleifer menar 
på, att när väl kurserna drivit för långt ifrån jämvikt, kan inte arbitragören få tillbaka priserna 

                                                 
39 Brabazon (2000) 
40 Ritter (2002) 
41 Brabazon (2000) 
42 ”Arvet från savannen”, Affärsvärlden,  2001-03-28. 
43 Shleifer (2001) 
44 i Shleifer (2001) 
45 Noise trader enligt Wikipedia, the free encyclopedia: En investerare som handlar baserat på icke fundamental 
information. Noise traders utgör en av de centrala aspekter som Behavioural finance baseras på. 
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till jämvikt. Det är här finansanalytikerns expertkunskap får en central roll då denna grupp av 
erkända specialister kollektivt torde reducera fel i prissättning genom sina rekommendationer 
till kapitalmarknadens investerare46. Men empiriska studier47 som gjorts beträffande 
finansanalytikers rekommendationer och estimat visar att även dessa aktörer rör sig i flock.  
 
3.3 Empiriska studier och bevis på flockbeteende bland finansanalytiker 
 
En betydande del av vår tid ägnas åt att göra som andra vilket betraktas som fullt normalt 
eftersom andras agerande och uttalanden kan innehålla värdefull information om vad och hur 
det ska göras, men samtidigt kan man undertrycka värdefull och riktigt information och 
kunskap som man själv bär på48. Finansanalytiker är ingalunda immun mot denna typ av 
beteende. Forskningen i USA är betydande inom området Behavioral finance vilket också 
reflekteras i den kvantitet empiriska studier om flockbeteende bland finansanalytiker som till 
ansenlig del är utförda med amerikanska data som grund. Dock bygger den senaste och 
mycket omfångsrika studien på området av Geudj och Bouchaud49 på amerikanska, brittiska, 
europeiska och japanska data. Vad som noterats bland studierna är dess vaga koppling till 
teori. Således har studier testat förekomsten av flockbeteende utan att med visshet ange vilken 
teori man stödjer sig på. Angreppssättet i de studier som kommer att omnämnas har en 
kvantitativ ansats.  
 
Någon entydig och allmängiltig beskrivning av fenomenet flockbeteende ges inte efter att vi 
grundligt gått igenom studierna och Devenow och Welch50 påpekar att det är svårt att precist 
definiera flockbeteende. Två olika definitioner  ges här för klarhets skull: 
 

”Flockbeteende åsyftar en tendens att analytiker överskuggar eller 
reviderar sina prognoser och rör sig mot sina kollegors prognoser” 

(Olsen, 1996) 
 

”Flockbeteende inträffar när individen följer tidigare individers 
beteende efter att ha observerat hur de tidigare agerat och därmed 
delvis bortser från den egna informationen” 

(Bikchandini, Hirshleifer och Welch, 1992) 
 
Dock ger den sistnämnda definitionen upphov till svårighet att för en extern observatör mäta 
problemet flockbeteende då den kräver att individen har tagit del av andra individers agerande 
eller prognoser och valt att modifiera sitt beslut på grundval av den gjorda observationen. 
Analytikerns output, prognoserna, finns tillgängliga för allmänheten men hans input, den 
process som leder fram till prognosen, är inte observerbar. Analytikerns input kan mycket väl 
stödja sig på omfattande research och utvärdering likväl som den kan baseras på en impulslik 
känsla51. De Bondt och Forbes52 anser att flockbeteende kan betraktas på olika sätt då det kan 
vila på en rationell drivkraft, vilket den sistnämnda definitionen åsyftar, i viljan att lära och att 
                                                 
46 Guedj och Bouchaud (2004) 
47 bl a Olsen (1996), DeBondt och Forbes, (1999), Welch, (1999) och senast i Guedj och Bouchaud (2004). 
48 Sunstein (2002) 
49 (2004) 
50 (1996) 
51 Cote och Goodstein (1999) 
52 (1999) 



FLOCKBETEENDE 

 - 19 - 

hålla sig på god fot med omgivningen. Men samtidigt kan det vara ett resultat av försiktighet 
från analytikerns sida eller helt enkelt bottna i irrationella psykologiska fenomen, vilken Olsens 
definition instämmer med. Olsens definition avser att följa konsensus medan Bikchandinis et 
al. åsyftar vad som brukar kallas ”följa John” mentalitet.  Vi kommer i studien att beakta båda  
definitionerna. 
 
 3.3.1 Ett urval studier från 90-talet 
Olsen53, en f.d. finansanalytiker och professor, har genomfört en empirirsk studie baserat på 
amerikanska data från 1985-87 vars syfte var att undersöka sambandet mellan flockbeteende 
och osäkerhet. Med denna studie visar Olsen att människan har ett inbyggt behov att söka 
konsensus och när detta kopplas ihop med de villkor som föreligger i analytikerns bransch om 
att ställa prognoser leder detta till ett flockbeteende. Studien bygger på en underökning av 520 
aktier som kategoriserades i fem grupper utefter prognossvårighet. De olika aktierna hade 
publicerade data över dess risk (beta) och mått på vinstprognoser mellan perioden 1985-87, 
samt att minst fem analytikers estimat av Earnings per Share (EPS) per kvartal fanns att tillgå 
för respektive aktie. Dessa fem grupper jämfördes sedan med avseende på två mönster för 
flockbeteende som Olsen tecknat upp; alltför höga konsensusestimat vilket inträffar när 
analytiker reviderar offentligjorda estimat som ligger under konsensus samt en liten spridning 
mellan finansanalytikers prognoser. Varför medelvärdet ökar vid flockbeteende beror på att 
det finns incitament att revidera sin prognos om man som analytiker ligger under konsensus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Olsen kunde efter redovisade data konstatera att flockbeteende föreligger och att det även 
ökar med en ökad grad av osäkerhet. Han visar att flockbeteende leder till en snedvriden 
optimism i prognoserna samt en uppfattning om reducerad risk allteftersom osäkerheten ökar. 
Att titta på EPS anser Olsen viktigt då de utgör informationsunderlag till investerare samt att 
de utgör en input till analytikernas värderingsmodeller. 
 

                                                 
53 (1996) 

Figur 1. visar på två tänkbara effekter flockbeteende leder till 
enligt Olsens. Medelvärdet ökar samtidigt som spridningen mellan 
analytikernas prognoser minskar.  
Källa: Olsen, R. A., (1996)
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För den brittiska marknaden specifikt har De Bondt och Forbes54 gjort en empirisk analys om 
flockbeteende som omfattar data om 441 000 prognoser gällande EPS för 1731 företag mellan 
åren 1986-1997. Syftet var att mäta analytikernas träffsäkerhet och spridning i prognoserna. 
Mätningens resultat påvisar en mycket hög samstämmighet i analytikernas prognoser relativt 
faktiskt utfall. Ytterligare ett intressant bidrag från studien är att den påvisar att ju längre 
prognosperioden är desto sämre träffsäkerhet i utfallet men samtidigt förblir analytikernas 
konsensus opåverkat, de ligger fortfarande klustrade. Samtidigt finner författarna starka bevis 
på överoptimism i finansanalytikernas konsensusprognoser. Författarna tillägger att varje 
individuell analytiker skulle kunna förbättra träffsäkerheten i sin analys genom att vara mindre 
optimistisk. Motsägelsefullt nog blir den enskilde analytikern ofta än mer överoptimistisk när 
han skiljer sig från konsensus. 
 
Ytterligare en studie som ofta refereras till i artiklar och studier om flockbeteende är 
Welchs55. Han har genomfört en empirisk undersökning med ett annat dataunderlag än de två 
ovanstående studierna. Welch studie grundar sig på 302 000 individuella köp- och 
säljrekommendationer utgivna av 226 mäklarhus under åren 1989-1994 på den amerikanska 
marknaden. Han använder sig av de fem dimensionerna: stark köp, köp, behåll, sälj och stark 
sälj och ger dem numeriska värden mellan 1 – stark köp till 5 – stark sälj. Welch använder en 
statistisk metod för att mäta tidigare analytikers rekommendationers påverkan på analytikers 
beslut vilket också kommer att ge underlag på om flockbeteende är starkare under olika 
rådande omständigheter. Welch intention är att uppskatta benägenheten hos analytiker att 
följa ett visst riktmärke som tex. flockens konsensus, som i denna studie uttrycker den 
individuella analytikerns rekommendationer. Undersökningens resultat visar på att en 
analytikers senaste förändring av sin rekommendation påverkar i sin tur de nästa två 
analytikerna i den riktningen. Graden av påverkan är större desto mer aktuell den är samt om 
den visar sig vara en god indikator för att förutsäga avkastningen ex post. Han finner även att 
förhärskande konsensus utövar påtryckning på analytikern men Welch understryker att 
påverkan ej är starkare när konsensus visar sig vara korrekt i sina prognoser på efterföljande 
prisförändringar. Detta tyder på att flockbeteende mot konsensus sannolikt i mindre 
utsträckning förorsakas av fundamental information, dvs. att rörelse mot konsensus inte är 
resultatet av en rationell och effektiv informationsinsamling. Welch menar även att rådande 
konsensus påverkan är större i en stigande marknad och man baserar sig på mindre 
fundamental information. Han föreslår att detta resultat kan vara anledningen till att stora 
krascher sker i en uppåtgående marknad och inte tvärtom, alltså att kraftigt stigande kurser 
sker i en nedgång.  
 
Det finns fler studier från 90-talet som analyserar och undersöker flockbeteende bland 
finansanalytiker där flertalet söker förklara sambandet flockbeteende och andra faktorer i 
likhet med Olsens studie. Graden av flockbeteende anses variera med hänsyn till bl. a. 
karriärintressen56 samt anseende och prognosförmåga57 vilka kommer att utvecklas närmare i 
uppsatsens kapitel 6. 
 

                                                 
54 (1999) 
55 (1999) 
56 Hong, Kubik och Solomon (2000) 
57 Cote och Sanders (1997) 
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 3.3.2 Ett bidrag från 2000-talet 
Vi avrundar kapitlet med den senast utförda studien på analytikers prognoser och 
flockbeteende av Guedj och Bouchaud från 2004. Studien omfattar ett urval av 1663 
amerikanska bolag, 445 bolag i EU, 402 japanska bolag samt 302 bolag i England och där 
författarna tittat på bolagens EPS mellan åren 1987-2004. Den del av studien som skall mäta 
flockbeteende omfattar en närmare titt på prognosfel, dvs. hur mycket finansanalytikers 
prognoser skiljer sig mot faktiskt EPS. Författarna kommer fram till att spridningen i 
prognoserna, vilka mäter hur finansanalytikers sinsemellan ej samtycker med varandra, är 
betydligt mindre än prognoserna gentemot faktiskt utfall. Resultaten visar att finansanalytiker 
håller med varandra 5-10 gånger oftare än med det verkliga utfallet av EPS. Detta indikerar 
starkt på ett flockbeteende mellan finansanalytiker. Författarna klargör att man mycket väl kan 
argumentera att detta utfall faller sig naturligt då finansanalytiker anses vara kompetenta och 
samtliga baserar sina prognoser på samma information som finns tillgänglig. Men författarna 
understryker att detta är oförenligt med de stora prognosfel som analytiker faktiskt gör i sina 
prognoser och hävdar att detta måste återspegla den mångtydiga och svårbedömda 
informationen på marknaden. Således faller argumentet eftersom spridningen mellan 
finansanalytikers prognoser borde vara i samma storlek som prognosfelen, varför författarna 
antar att den enda möjliga förklaringen är att ett flockbeteende föreligger. Studien pekar även 
på att det finns en högre grad av flockbeteende i USA, England och Japan men författarna av 
studien påpekar att skillnaden kan bero på att EU består av en mängd länder och hade man 
studerat land för land så hade resultatet antagligen pekat på ett högre flockbeteende. Studien 
påvisar också att flockbeteendet varierar över tiden och har varit särskilt högt under början av 
nittiotalet och under IT-bubblan. Överoptimism i analytikernas prognoser påvisas också i 
studien och även detta är tidsbundet och överoptimism visade sig vara högre, i likhet med 
flockbeteende, under tidigt nittiotal och under IT-bubblan. Överoptimism och flockbeteende 
relaterar till varandra i tider av stora börsrörelser. 
 
Slutligen visar författarnas resultat att analytikernas prognosförmåga är relativt låg. Vidare 
konstaterar de att om inte experterna nu klarar av att prognostisera rätta värden kan rimligtvis 
inte arbitragehandel bli effektiv när inga tillförlitliga estimat om det rätta värdet existerar58. 
Författarna konkluderar med att säga att de tydliga effekterna av flockbeteende bland 
finansanalytiker ger signaler om att ett liknande flockbeteende finns bland investerare och 
aktörer på kapitalmarknaden som helhet. Guedj och Bouchaud avslutar sin studie med att säga 
att ”detta är ännu en spik i kistan för hypotesen om den effektiva marknaden”59.  

                                                 
58  Shleifer i Guedj och Bouchaud (2004) 
59 Guedj och Bouchaud (2004), sid. 13 
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4. PSYKOLOGISKT PERSPEKTIV 

 

 
Detta kapitel har en mer teoretisk framtoning. Nedan ges en orientering inom det psykologiska fältet vilken 
ämnar ge en förståelse för människans beteende i sociala sammanhang. Vi kommer att dyka djupare in i den 
renodlade psykologins labyrinter för att beskriva hur människan fungerar i grupp samt bena ut de 
psykologiska faktorer som påverkar graden an konformitet hos människan. Avslutningsvis kommer vi att 
orientera läsaren bland förekommande psykologiska fenomen, som inte är direkt hänförbara till 
socialpsykologin men likväl kan de kopplas till flockbeteende, samt redogöra kort för social konstruktionism. 
 

 
4.1 Socialpsykologi 
 
Socialpsykologin betraktas ej tillhöra någon av de fundamentala grenarna inom psykologin 
utan den hämtar delar från flera av de fundamentala grenarna inom psykologin, som till 
exempel psykoanalys och kognitiv psykologi, för att kunna förklara hur människan agerar 
individuellt och kollektivt när hon står under inflytande av andra människor. Socialpsykologin 
studerar främst hur en individs tankar, känslor och beteende påverkas av verklig eller upplevd 
närvaro av andra och beskriver människan som ”social animals” där vi anpassar vårt språk och 
handlingar för att passa in i vår omgivning. Till olika hög grad granskar vi oss själva i 
förhållande till omgivningen och anpassar oss för att förmedla en önskad framtoning60.  
Socialpsykologin studerar konformitet, imitation, social påtryckning och stress som människan 
i olika kontexter stöter på. Två centrala begrepp just inom socialpsykologin är konformitet61 
och gruppen vilka kommer att behandlas nedan. 
 
 4.1.1 Gruppen 
Gustave LeBon, en av grundarna av gruppsykologi, var en av de första att analysera olika 
gruppers beteende och hans tankar samlades i det klassiska verket, Psychology of Crowds, vilken 
har kommit att utgöra en grund för den vidare forskningen på området. Le Bon betraktar 
gruppen som ett psykologiskt fenomen snarare än ett fysiskt och iakttog att enskilda individer 
som tillhör en grupp med ett gemensamt syfte, påverkar varandra på ett påfallande tydligt sätt 
och fick individer att agera på ett sådant sätt som de annars skilda från gruppen inte skulle 
göra. Oavsett den enskilda individens bakgrund och karaktär och hur olik den än visar sig vara 
i förhållande till sammanslutningens övriga medlemmar formar de tillsammans ett kollektivt 
tänkande. Le Bon jämför detta med fysikens lagar att om man blandar samman två ämnen 
uppstår ett nytt ämne med möjligtvis nya egenskaper som de tidigare ämnena separat inte 
innehade. Den inre påverkan från gruppen utövar en press på individen och denna företeelse 
kan appliceras på många olika typer av grupper såsom religiösa sammanslutningar, grupper 
inom företag, men även grupper på den finansiella marknaden utgör en gynnsam grogrund för 
likformighet62. Gruppsykologi talar om grupptänkande, ett kollektivt och gemensamt tankesätt, 
där matematiken inte helt förmår räkna fram summan av gruppens beståndsdelar eftersom den 

                                                 
60 Aronson (2003) 
61 Inom socialpsykologin ser begreppsapparaten aningens annorlunda ut. Begreppet konformitet innehar en 
liknande betydelse som det vi tidigare refererat till som flockbeteende 
62 Plummer (2003) 
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enskilde individens beteende förändras genom grupptillhörigheten. Några av de symptom som 
uppträder vid grupptänkande är enligt Tvede63: 
 
Övertro på egen förmåga: Man överskattar gruppens förmåga vilket bidrar till att man gör 
ofullständig research och misslyckas att bedöma risk och osäkerhet. 
 
Anpassningsbarhet: Man utvecklar samma attityder inom gruppen. Analytiker kan definieras 
som en social grupp som de identifierar sig med och tar del av dess output. 
 
Selektiv perception och exponering: Man misstolkar information på ett sätt som stärker 
gruppens agerande och attityder.  Likväl undviker man att ta del av information som inte 
stödjer gruppens agerande och tankesätt. Finansanalytikers attityder kan påverkas av vad de 
tidigare skrivit och de skyddar sig och gruppen mot verklighetens överraskningar. 
 
Meyer64 kompletterar med än fler konsekvenser av grupptänkande varav en är att det leder till 
konformitet. När konformitet uppstår blir individen osäker i sina egna observationer som ett 
svar på den övriga gruppens avvikande åsikter. Tillsammans tenderar en grupp att agera 
irrationellt och utefter känsloimpulser vilket ska leda dem till att uppnå gruppens mål. 
 
 4.1.2 Konformitet  
Människan tenderar att agera och följa andra människors beteende på både gott och ont. 
Konformitet kan leda till att vi bortser från vår egen information och åsikter vilket ger 
efterverkningar på samhället när viktig och riktig information inte når offentligheten65. I det 
Västerländska samhället vars kultur präglas av individualism har begreppet konformitet en 
negativ klang som inte sällan relateras till undergivenhet eller lydnad. Det uppstår en form av 
anspännig mellan värden om individualism kontra konformitet. Konformitet definieras som en 
förändring av en individs beteende eller uppfattning som ett resultat av en uppfattad eller 
faktisk påtryckning av en person eller en grupp människor66. Konformitet delas in i två 
kategorier; Compliance och Acceptance. Den tidigare innebär att individen i fråga väljer att följa 
gruppen med syfte att undvika en möjlig bestraffning eller för att erhålla en möjlig belöning 
men inombords motsätter sig individen gruppens konsensus. Under denna kategori faller 
begreppet lydnad där individen utan omsvep agerar i enlighet med en direkt riktad order. 
Compliance sammankopplas med social press och påtryckning utifrån. Acceptance åsyftar när 
individen uppriktigt tror på vad gruppen övertygat henne om. Individen samtycker och agerar i 
enlighet med gruppen67.  
 
Socialpsykologins ger två svar på varför individen väljer vägen till konformitet. Individen kan 
foga sig efter gruppen för att uppfylla sin omgivnings förväntningar, ofta i syfte att nå 
acceptans, vilket i psykologin kallas normative influence. Det andra motivet för ett konformt 
beteende är att man söker få information, dvs. man accepterar bevis på verklighetens 

                                                 
63 (2002) 
64 (2002) 
65 Sunstein (2002) 
66 Aronson (2003) 
67 Meyer (2002) 
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beskaffenhet från andra människor i sin omgivning, vilket går under benämningen informational 
influence 68. 
 
Socialpsykologisk forskning om konformitet innebär återskapandet av små sociala världar i 
experimentmiljö där människor i grupp studeras. En mycket känd och omnämnd studie är 
Solomon Aschs studie om grupptryck.69. Asch undersökte om människor, i detta fall 
högskolestudenter, är benägna att frångå uppenbara och otvetydiga bevis som deras sinnen 
uppfattar. Experimenten utfördes på så vis att subjektet placerades i en grupp om sju till nio 
personer som subjektet trodde ingick i experimentet. I själva verket var de istället Aschs 
förtrogna medarbetare. Uppgiften som skulle utföras var simpel. Varje individ skulle matcha 
en referenslinje, test line, med en av tre linjer, comparison lines, varav en av dem i längd matchade 
test line. De två övriga linjerna var påtagligt avvikande som ett öga lätt kan uppfatta70.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: De kort som användes i Asch experiment. 
Det till höger är test line och det till höger är 
comparison lines.  
(Källa: Wikipedia – the free encyclopedia) 

 
Dessa uppgifter genomfördes i 12 omgångar och i tredje omgången väljer Aschs medarbetare 
att göra ett uppenbart fel vilket kom att förbrylla subjektet genom att välja en linje som ej 
matchade test line. Resultaten från experimentet visar att när subjektet först uttalar sin mening 
innan någon annan i gruppen har han rätt i fler än 99 % av fallen.  När nu flera av Aschs 
förtrogna gav identiskt felaktiga svar ökade graden av konformitet stegvis. Om tre eller flera i 
gruppen medvetet anger felaktigt svar före att subjektet uttalat sig kommer subjektet i 37 % av 
fallen att svara i linje med dessa personer trots att det är uppenbart fel71. Inget specifikt påtryck 
utövades på subjektet, varken något straff eller belöning fanns att vänta. Asch egen slutsats blir 
att sociala processer förorenas av den dominans som konformitet utövar på människor. Han 
uttrycker att det är angeläget att observera denna tendens till konformitet när förnuftiga och 
välutbildade unga människor visar på en benägenhet att kalla vitt för svart. Att ha en avvikande 
åsikt skapar oro och skapar en process av omvärderingar av en individs åsikters och 
observationers giltighet. Aschs experiment visar över nationsgränser på liknande resultat vilket 
påvisar att det är ett världsligt fenomen, även om det delvis varierar från land till land 
beroende på kulturella skillnader72. 
 

                                                 
68 Ibid. 
69 Meyer (2002) 
70 Asch (1952) 
71 Meyer (2002) 
72 Sunstein (2002) 
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Vid en senare studie av Asch används i experimentet nya hjälpmedel. Människan är i synnerhet 
blottställd till att tänka som gruppen när det finns en press att samtycka med den. Asch 
bevisade detta genom att han i vissa fall sa till subjektet att gruppen skulle få dela på en 
ekonomisk belöning baserat på hur många i gruppen som gav rätt svar. När subjektet fick 
denna information och när tre eller fler innan subjektet gav ett felaktigt svar samtyckte 
subjektet i 47 % av fallen med det felaktiga svaret.73 
 
 4.1.3 Faktorer som påverkar graden av konformitet hos människor 
Meyer74 förklarar att olika omständigheter föranleder mer eller mindre konformitet. Dessa 
faktorer grundar sig ej på empiri från kapitalmarknaden utan på socialpsykologisk forskning i 
experimentmiljö. Forskare på området upptäckte tidigt att konformitet ökar när individen 
känner att hans förmåga eller kompetens på området inte riktigt räcker till. Nedan följer en 
lista på de faktorer som visats påverka graden av konformitet: 
 
Konsensus inom gruppen: När övriga gruppmedlemmar inte är ense, reduceras 
sannolikheten för att individen själv skall följa flocken. Det räcker med att en går ifrån 
gruppens konsensus för att dess inflytande på individen skall minska. Individens mod ökar 
med en annan individs avvikande åsikt inom gruppen. Intressant är att sannolikheten för 
individen att avvika från gruppen även ökar när den gruppmedlem som avviker från flocken 
även visar sig ha gjort en inkorrekt bedömning. 
 
Känslan av samhörighet mellan individen och gruppen: Om individen känner 
samhörighet med gruppens övriga medlemmar ökar sannolikheten för att individen följer 
gruppens beteende. Gruppen utövar ett större inflytande över individen när den är 
samstämmig och individen undviker konfliktskapande inom gruppen. 
 
Gruppens och individens anseende: Om gruppmedlemmarna i individens ögon besitter ett 
högt anseende, ökar sannolikheten för att individen följer gruppens beteende. Vad som åsyftas 
med högt anseende blir det anseende den enskilda individen anses besitta utifrån den 
bedömning som den övriga gruppen gör av hans kompetens. Milligrams studie från 1974 
visade att individer med lägre status accepterade utan ifrågasättande experimentatorns 
anmaning i högre utsträckning än individer med högre status.  
 
Allmänhetens respons: När individens resultat eller åsikter skall redogöras inför dess 
omgivning ökar graden av flockbeteende. Det är lättare att stå upp för sin åsikt i den privata 
sfären vilket är fallet när vi partiröstar i ett avskilt bås. 
 
Tidigare avvikande agerande: Sannolikheten att individen avviker från beteendet inom 
gruppen ökar om hon tidigare gjort det. Om man redan offentliggjort sitt svar eller omdöme 
är sannolikheten för att man ändrar sig efteråt lägre. Individen tenderar att hålla fast vid det 
som tillkännagivits även om han vid senare tillfälle kan komma att ändra sig. 
 
Utöver Meyers indelning finns ytterligare faktorer som socialpsykologins forskning förklarar 
påverka graden av konformitet. Allteftersom den fysiska verkligheten som individen verkar i 
blir alltmer osäker tenderar han förlita sig på den sociala verkligheten. Detta betyder att han 
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inordnar sig med flocken, inte pga. belöning eller straff, utan pga. att gruppen tillhandahåller 
information om vad som förväntas av honom. En individs karaktärsdrag spelar in hur väl hon 
lyckas motstå konformism. Ju mer självsäker en individ är desto mer vågar hon stå emot 
konsensus. En persons upplevda förmåga spelar in liksom tidigare framgång i karriären.75 
 
Finansiella incitament och uppgiftens svårighet har betydelse i sammanhanget. En finansiell 
belöning kan både minska och öka graden av konformitet. Om en belöning är kopplad till 
individens förmåga att avge ett korrekt svar och den underliggande uppgiften till naturen är 
mycket enkel visar experiment att benägenheten att följa omgivningens konsensus minskar. 
Någon anledning till att följa gruppen finns ej då individen själv kan komma fram till ett 
korrekt svar. I en situation där uppgiftens svårighet tilltar, ökar istället sannolikheten för att 
individen skall följa flocken. Vad som är intressant att poängtera är att vid en uteblivelse av en 
finansiell belöning är graden av likriktning någorlunda lika för både en svår respektive lätt 
uppgift. Den ekonomiska ersättningen är vad som signifikant särskiljer en komplex uppgift 
från en simpel beträffande graden av konformitet. En belöning kan motverka likriktning 
genom minskad yttre påtryckning men så snart en uppgifts svårighetsgrad ökar kommer 
individen känna osäkerhet inför sin egen förmåga och värderar omgivningens synpunkter 
högre då de tros utgöra en pålitlig källa till information. Visar ens omgivning på en entusiasm 
och säkerhet i sina åsikter blir vi också säkrare i det vi ser men i slutändan är det ändå flocken 
vi följer76. I det professionella livet kan man välja att iaktta de skickligaste människorna eller att 
lyssna till majoritetens konsensus. Om en referensgrupp har rätt eller fel kan man egentligen 
inte veta77. Sannolikheten för konformitet minskar däremot om individen känner sig riktigt 
säker på sin sak78.  
 
Kontentan av ovan skrivet är att majoritetens konsensus kan påverka sin omgivning till 
irrationell och omotiverad handling eller beslutsfattande. Om konsensus därtill är eniga och 
säkra på sin sak och bedömningen består i en rad komplexa och tvetydiga uppgifter varmed 
man förlitar sig på omgivningens förmåga, ökar graden av konformitet79. 
 
4.2 Psykologiska fenomen på finansmarknaden 
 
Som vi i början av detta kapitel antydde förmår inte någon av psykologins fundamentala 
grenar enskilt att förklara finansmarknadens varken kollektiva eller individuella fel som 
inträffar. Den del av Behavioral Finance som belyser den kognitiva biten berör hur 
människan begår systematiska fel, lägger alltför stor vikt vid tidigare händelser och 
överskattar sin egen förmåga80. Nedan kommer att redogöras för bidrag från det kognitiva 
blocket Dessa psykologiska fenomen har främst iakttagits bland investerare på 
kapitalmarknaden och sällan specifikt för finansanalytiker.  
 
 4.2.1 Kognitiv dissonans 
Traditionell ekonomisk teori förutsätter att människan är förmögen att bedöma sin omgivning 
korrekt, men det har visat sig att förmågan att differentiera sin omgivning och att samordna 
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information varierar från individ till individ, vilket kan leda till olika beteenden även om 
förutsättningarna är desamma81. Kognitiv dissonans är ett psykologiskt fenomen som både 
journalister och finansanalytiker får uppleva ibland. När finansanalytikern finner bevis i sin 
miljö på att hans bedömningar är felaktiga uppstår en dissonans eller inkonsekvens mellan 
åsikter, idéer och övertygelser. Han försöker då reducera denna dissonans genom att undvika 
denna information, förvränger den och undviker agerande som skulle kunna rikta 
uppmärksamheten på dissonansen. Detta för att övertyga sig själv om att hans bedömning 
stämmer. Rent praktiskt skulle detta kunna innebära att finansanalytikerna undviker att ta del 
av viss information som står i direkt konflikt med trender i marknaden82. 
 
 4.2.2 Social comparison 
När en individ finner en uppgift som komplex och svårtolkad tenderar han att tvivla och söka 
svar i sin omgivning. Detta görs genom att använda sin omgivnings beteende som en källa till 
information. Darley och Latane (1968)83 utförde ett experiment på denna företeelse där de 
placerade subjekten i ett rum för att fylla i ett frågeformulär. Strax därefter släpptes rök in 
genom ventilationssystemet. Subjekt som satt ensamma reagerade, inte helt överraskande, 
snabbt på röken. Emellertid var reaktionen långsammare när en grupp människor placerades i 
ett rum. Detta indikerar på att individer använder sina närmastes bedömningar som underlag, 
om möjlighet finns. De andra i rummet lägger märke till röken men väntar på att de övriga ska 
reagera. I en stigande marknadstrend verkar få reagera just för att kort och gott så pass få 
verkar reagera. 
 
 4.2.3 Tumregler vid beslutsfattande 
Kognitiv psykologi säger att den mänskliga beslutsprocessen är föremål för flera olika sk. 
kognitiva illusioner vilka kan klassificeras i två grupper, där Heuristic decision processes är en av 
dem84. Denna kategori åsyftar tumregler, vilka sker medvetet såväl som omedvetet, som 
människan förlitar sig till, vilka reducerar komplexiteten i uppgifter med att uppskatta 
rimligheter och att förutsäga värden och gör dem till mer lätthanterliga bedömningar. Dessa 
tumregler kan ej kopplas till motivationskrafter som exempelvis drivkraften som uppkommer 
av en förestående belöning eller bestraffning. Beslutsprocessen är ej rationell där all relevant 
information samlas in och utvärderas objektivt utan människan är till naturen intuitiv och 
väljer att ta sk. ”shortcuts”. Tumregler är tillämpliga när tiden är begränsad men kan riskera 
utfall av sämre kvalitet, eftersom de ej är perfekt korrelerade, om överhuvudtaget alls, med 
variabeln som de facto bestämmer händelsens sannolika inträffande85.  
 
Availabilty är en av dessa tumregler och menar att människan tenderar att lägga otillbörlig vikt 
vid viss information på bekostnad av helhetsbilden. Mer precist beskrivs availability som hur 
en människa med lätthet kan frammana händelser och exempel ur minnet som sedan utgör 
estimat för sannolikheter och bildar en grogrund för bedömningar till att t ex att utvärdera 
andra människor i sin omgivning eller pådyvla omgivningen kausaliteter mm. Vissa signaler är 
mer kraftfulla och distinkta än andra och fängslar människan och påverkar hennes 
bedömning86. Genom att ignorera information som är svårare att finna eller svårare att ta till 
sig kan komplexiteten i beslutsprocessen reduceras. Det kan handla om att man lägger större 
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vikt vid lättillgänglig information när man skall fatta beslut87. Asymmetrisk information när fler 
parter är involverade innebär att man har en bättre insikt och kännedom om bevis för sin egen 
ståndpunkt. Detta kan leda till att man har svårigheter i att värdera vad som icke är känt vilket 
gör att bevis för den egna åsikten gärna övervärderas och helhetsbilden förvrängs88.  
 
Anchoring & Adjustment är ännu en kognitiv illusion och menar att människan först väljer 
ett preliminärt estimat som har förankrats av tidigare observatörer vilket kan ge viss 
fingervisning, men kan också vara helt meningslöst. Men en anpassning utifrån detta estimat 
görs och ofta i en för liten omfattning, individen blir mer konservativ i sin revidering, och det 
leder således till en snedvridning åt det initiala värdet som förankrats89. Tvede90 exemplifierar 
fenomenet för en finansanalytiker som skall sätta en 12-månaders riktkurs. Den information 
som han känner till innan han ska träffa företagets ledning följer enligt nedan: 
 

- Fjorton av sexton analytiker som följer aktien har starkt köp 
- Analytikerna tror på en genomsnittlig vinstillväxt på 48 % 
- Liknande företag har något högre P/E tal 
- Marknaden visar på en uppåtgående trend 
- Nuvarande pris på aktien är 200 
- De genomsnittliga riktkurserna för tolv månader är 260 

 
Om finansanalytikern har för avsikt att göra en objektiv analys skall denna information inte 
vara relevant för honom. Men ovanstående påverkar honom oundvikligen i det att den 
kommer att utgöra ett mentalt ramverk och de förankrade värdena utgörs av aktiepriset, 
tidigare trender och analytikernas konsensus. När han skall sätta en riktkurs kommer 
finansanalytikern fundera om han skall lägga sig över eller under de genomsnittliga 
riktkurserna91. Analytikerns olika alternativ kommer att utvärderas i relation till dessa 
referenspunkter vilket brukar kallas ”framing effects”92. Detta fenomen tenderar att leda till 
underreaktion. Utifrån sin valda referenspunkt tenderar analytiker att göra alltför moderata 
justeringar i sina prognoser, då man håller fast vid sina referensvärden i för hög utsträckning. 
Referenspunkten visar sig vara mer framträdande vid negativa prognosjusteringar93. 
 
Individer tittar gärna en bit tillbaka i tiden för att kunna förutspå framtida resultat men vad 
man då ofta glömmer är att den senaste historiken mycket väl kan vara genererad av slumpen. 
Följden kan bli att vid en analys av ett företag för individen in i sin modell en alltför kraftig 
tillväxt och förutsätter att den skall fortsätta långt in i framtiden vilket kan leda investeraren 
helt fel. Risken är att han handlar efter tidigare prisförändringar än efter aktualiteter, vilket 
även var fallet under IT-eran94. Även en tidigare trend i priset kan utgöra en sk. ”directional 
anchor” vilket visar sig i att människor tenderar att tro att riktningen på en trend skall fortsätta 
in i framtiden. När dessa förankrade data som bildar en människas ramverk sammanvävs med 
ett flockbeteende och grupptänkande kan det leda till ett kollektivt tänkande där trender 
skapas, får ett eget liv och eskalerar tills det att situationen blir ohållbar95.  
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4.3 Prospektteorin 
 
Khaneman och Tversky formulerade prospektteorin under slutet av 70-talet vilken tar upp 
investerares beslutsfattande under risk och bygger på antagandet om att människan är 
begränsat rationell och delvis styrs av sina känslor. Människor förefaller vara inkonsekventa i 
sin inställning till risk och visar på en bundenhet till situationen. Människor visar en tendens 
att övervärdera inträffande av resultat som är mycket sannolika och känns säkra och lägger 
liten vikt vid relativt osannolika händelser96. Generellt sett undviker människan till naturen 
risk, med andra ord är hon riskavert, med undantag för när en förlust är förestående97. 
Därigenom förändras riskattityden och människor blir mer motsträviga till rikstagande vid 
möjlighet till säkra vinster och mer riskbenägen i situationer med hög sannolikhet för 
förluster98.  
 
Khaneman och Tversky visar denna problematik i följande exempel99: 
 
En undersökningsgrupp gavs 1000 kronor och två alternativ att välja mellan: 

A) 50 % chans att vinna 1000 kronor och 50 % chans att inte vinna något. 
 B) En säker vinst på 500 kronor. 
 
En annan grupp gavs istället 2000 kronor och ombads välja ett av följande två alternativ: 

C) 50 % chans att förlora 1000 kronor och 50 % chans att inte förlora något. 
 D) En säker förlust på 500 kronor. 
 
I den första gruppen valde 84 % alternativ B, dvs. en säker vinst framför en osäker högre 
vinst. I den senare gruppen valde 69 % alternativ C, dvs. en chansning på att slippa förlora 
något. Detta trots att problemen de två grupperna ställs inför är identiska beträffande den 
finansiella utgången. Vid positiva utfall tenderar individen att välja ett säkert val. När 
individen ställs inför ett negativt val blir hon mindre riskavert och väljer det alternativ som 
har ett högre förväntansutfall till en större förlust. Att välja något säkert framför ett sannolikt 
inträffande kallar Khaneman och Tversky för ”certainty effects”.  
 
Utöver certainty effects talar även prospektteorin om förlustaversion vilken åsyftar att en 
förlust har en starkare känslomässig inverkan på människor än en upplevd vinst eller fördel, 
dvs. en förlust känns svårare än om man vinner motsvarande summa100. Gyllenram101 
beskriver det som att panik är en starkare emotionell upplevelse än eufori för en människa. 
Förlustaversion påverkar människan i hennes beslutsfattande på en mängd sätt, likväl i 
riskfria som riskfyllda kontexter. Förlustaversion befrämjar att vidhålla status quo, att 
individen avstår från att agera och blir passiv, än att faktiskt vidta handling och utvärdera sina 
alternativ, då olägenheten av alternativen bedöms som en förlust och väger över de fördelar 
som finns. Förlustaversion påtrycker starkt till att undvika risker. Undersökningar som gjorts 
av Khaneman och Tversky visar att individen värderar en förlust drygt två gånger högre än 
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vinster av samma storlek. Sannolikt är den allra största förklaringen till riskaversion just 
förlustaversion102. 
 
4.4 Social konstruktionism och interaktion 
  
Social konstruktionism är en vetenskaplig ansats som allmänt försöker att förklara att olika 
aspekter av den verklighet såsom yrkesidentitet, pengar, familj mm. inte är givna objektivt på 
förhand utan formas i samspelet med andra människor. Det perspektiv av social 
konstruktionism som intas här är det socialfenomenologiska. Med detta synsätt blir livsvärlden 
central, vilken utgör den centrala grunden för all mänsklig aktivitet. Individen är oupplösligt 
bunden till den och sina levda erfarenheter av den. Det är genom våra levda erfarenheter av 
livsvärlden som vi gör bedömningar om vad som är rätt och fel, rationellt och irrationellt osv. 
Då människan är en del av ett kontinuerligt meningsskapande skapar hon gemensamma sociala 
konstruktioner av verkligheter som då kommer att uppfattas som en objektiv livsvärld.103.  
 
Genom primär- och sekundärsocialisering internaliserar individen samhället som en objektiv 
verklighet. Primärsocialiseringen är det elementära steget där de mest basala konstruktionerna 
internaliseras som tex. vårt språk, familj och kön. Sekundärsocialiseringen, som för denna 
studie är intressant, kommer alla efterföljande socialiseringsprocesser. Här internaliseras andra 
väsentliga aspekter som ens yrke, professionell identitet samt institutioner såsom pengar. Vid 
internaliseringen av värderingar och roller lär vi oss av betydelsefulla andra som tex. föräldrar, 
lärare, arbetskamrater mm. som senare kommer att bli generaliserade roller och värderingar i 
allmänhet. Dessa sociala konstruktioner kommer sedan att fungera som tolkningsramar för 
verkligheten104. 
 
Massa och Simonov105 studie över svenska data har utrett betydelsen av social interaktion och 
dess påverkan på flockbeteende och kaskadliknande106 beteende i investeringar. Eftersom 
social interaktion kan leda till flockbeteende är det av intresse att kartlägga olika kanaler för 
interaktion. Författarna tar upp tre olika källor till interaktion bland investerare; en källa är 
högskoletiden, som dels inträffar under utbildningstiden likväl efter skoltiden genom fortsatt 
kamratskap eller alumniverksamhet; en andra källa för interaktion är kopplad till yrkeslivet där 
investerare ingår i samma yrkesgrupp och den tredje och sista är geografisk interaktion vilken 
åsyftar en grupp investerare som bor nära varandra kopplat till kommuner eller distrikt. 
Skoltiden, i synnerhet under högskolan, blir investerarens sociala möten djupt rotade vilket 
kommer att påverka investeraren vid framtida finansiella beslut pga. de nätverk och relationer 
han skapat under skoltiden vilket också kommer att prägla hans tankesätt. Studien visar att 
investerare väljer samma aktier som sina grannar, arbetskollegor och klasskamrater. Även om 
den effekt som alla tre källor till interaktion påvisar en statistisk signifikans och ekonomisk 
relevans är det framförallt den högskolebaserade interaktionen som visar ha den högsta 
förklaringsfaktorn. Investerare som gick på samma universitet visar på en större sannolikhet 
till flockbeteende i val av aktier än med den övriga populationen. Dessa resultat visar sig även 
hålla efter att författarna även kontrollerat andra motivationsfaktorer beträffande portföljteori 
som tex. förmögenhet, inkomst- och informationseffekter, sökande efter trender, demografi 
mm. 

                                                 
102 Kahneman och Lovallo (1993) 
103 Sjöstrand, Sandberg och Tyrstrup (1999) 
104 Ibid. 
105 (2005) 
106 Kaskader behandlas i kapitel 5, sid. 35 



FLOCKBETEENDE 

 - 31 - 

5. NATIONALEKONOMISKT PERSPEKTIV 

 
 
I detta kapitel skall vi redogöra för ett något mer hemtamt område för en ekonom. Nationalekonomin tar i 
litteraturen upp begreppen informations- och pay-off externaliteter vilka här kommer att förklaras närmare för 
att ge läsaren ett nytt perspektiv på flockbeteende. I detta kapitel visar vi på att rationella val kan ligga till 
grund för att imitera andra. 
 
 
Teoribildningen om flockbeteende inom den ekonomiska grenen, utöver för investerare 
specifikt, är knaper men nationalekonomin tar upp ett fenomen som går under benämningen 
externalitet vilket inte förekommer i den psykologiska litteraturen. En externalitet kan beskrivas 
som en påverkan eller inflytande som en eller flera ekonomiska agenters handlande utövar på 
en eller flera andra agenter utan att ett pris finns med i bilden. Det finns två typer av 
externaliteter, pay off externalitet och informationsexternalitet, vilka bygger grunden för de teorier 
om flockbeteende som det nationalekonomiska skriftalstret tar upp. En mix av båda 
externaliteter tycks i många sammanhang vara närvarande samtidigt107. 
 
5.1 Pay off externaliteter (ryktesbaserat flockbeteende) 
 
Att ta efter någons beteende kan betraktas som rationellt om en imitering av den tidigare 
agentens handlande leder till en högre pay off. För att sammanfatta ett komplicerat begrepp 
lite kort kommer vi att redogöra för den del av pay off externalitet som för denna studie visar 
på relevans och kallas ”Reputational principal-agent models”108. Dessa modeller appliceras ofta 
på situationer i investeringsbeslut som företagsledningar fattar. Vad som är utmärkande för 
dessa modeller är att prestationen utvärderas baserat på relativ och inte absolut prestation109. 
Pay off externaliteter innebär att principalen anlitar en ekonomisk agent vars rekommendation 
kommer att påverka principalens välstånd varför han önskar att agentens rekommendation 
utgör ett optimalt och nyttomaximerande beslutsunderlag. Agentens pay off beror på 
principalens utvärdering. Det viktiga blir således att principalen bedömer hans prognos som 
korrekt än att den i realiteten faktiskt är det. Agentens intresse ligger således inte i handlingen i 
sig utan till vilken grad den signalerar och påverkar principalens bedömning110. Eftersom 
modellerna baseras på relativ bedömning tenderar agenter att imitera andra agenters agerande 
och ignorerar egen privat information för att undvika att bli avslöjade som lågpresterande111. 
Andra agenters beslut utgör en form av pay off externalitet eftersom de påverkar vad som i 
slutändan blir det optimala beslutet för den enskilde agenten.  
 
Studier som faller inom denna typ av externaliteter är bl. a. Truemans teoretiska modell liksom 
Grahams samt Scharfsteins och Steins ”Reputational herding model”112.  Grahams modell, 
som bygger på Scharfsteins och Steins modell men applicerar den specifikt på analytiker, talar 
om en ekonomi med två neutrala agenter (finansanalytiker). Var och en av analytikerna erhåller 

                                                 
107 Brunnermeier (2006) 
108 Ibid. 
109 Devenow och Welch (1996) 
110 Brunnermeier (2006) 
111 Devenow och Welch (1996) 
112 Graham (1999) 
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information om investeringens pay off i form av en privat iakttagen signal. Det finns två typer 
av analytiker, smarta eller dumma, där varken principalen eller agenten själv vet vilken typ de 
tillhör. Graham antar att analytikers lön ökar linjärt med yrkesanseende varför analytiker har 
som mål att uppfattas som smarta. Smarta analytiker väntas enligt modellen motta informativa 
privata signaler angående pay off på investeringen medan den dumma analytikern mottar rent 
slumpmässiga signaler. Graham antar att de privata signaler som smarta analytiker mottar är 
positivt korrelerade medan dumma analytikers signaler däremot är icke korrelerade. Om 
smarta analytikers privata information nu är positivt korrelerade visar de på en tendens att 
agera som en del av en grupp. Dumma analytiker som följer sin egen privata information 
skulle se ut att agera oberoende av andra men istället kan de genom att agera som en del av 
gruppen framhäva sig som smarta. Detta blir ett incitament att frångå sin privata information 
och sluta sig till flocken. Allmänt beskrivet kan denna typ av flockbeteende uppstå så länge 
den positiva korrelationen bland smarta analytikers signaler är starkare än signalerna för de 
dumma analytikerna. 
 
En mer tongivande modell i sammanhanget är Truemans teoretiska modell från 1994, vilken 
analyserar fallet av prognoser mellan två analytiker vilka avges sekventiellt och utgår från 
finansanalytikers prognosförmåga. Trueman understryker vikten av att särskilja mellan 
användandet av allmänt tillgänglig information och användandet av konsensusprognoser som 
källa till information. Enligt modellen besitter finansanalytikern antingen en hög eller låg 
prognosförmåga. Analytikern själv vet vilken prognosförmåga han innehar emedan 
investeraren ej med säkerhet kan avgöra vilken kategori finansanalytikern tillhör. Det ramverk 
som Trueman skapade med sin modell kan teoretiskt visa att den andra av två finansanalytiker 
som offentliggör sin prognos har en tendens att bortse från egen information i de fall han 
besitter en låg prognosförmåga och således offentliggör han en prognos jämförbar med den 
första analytikerns prognos. Han visar med sin modell att analytikern förändrar sin prognos i 
mindre omfattning, både uppåt och neråt, än vad hans privata information konstaterar varmed 
Trueman förutspår en höge korrelation mellan prognosfel och små revideringar än mellan mer 
extrema revideringar i analytikers prognoser. Modellen visar att analytiker med låg 
prognosförmåga tjänar mer eller förlorar mindre på att tillkännage en prognos som strider mot 
hans egen privata information när en investerare är osäker på hans förmåga ex ante. Att en 
investerare känner osäkerhet beträffande analytikerns förmåga kan ha sin grund i att 
analytikerna inte har arbetat länge med att offentliggöra prognoser, att hans förmåga varierat 
över tiden eller att han nyligen börjat följa en ny bransch eller nya företag. Om en eller flera av 
dessa villkor uppfylls ökar sannolikheten för att analytikern ej följer sin privata information. I 
likhet med Grahams modell är det alltså investerarens bedömning av analytikerns förmåga som 
ligger till grund för ett flockbeteende. Trueman poängterar att en analytikers kompensation må 
vara beroende av flera faktorer men kanske den mest fundamentala faktorn ändå är 
analytikerns förmåga såsom den uppfattas i kundens ögon113. Enligt vår kännedom har denna 
teoretiska modell ej följts upp och empiriskt verifierats.  
 
5.2 Informationsexternaliteter 
 
Shiller114 beskriver fenomenet flockbeteende och hävdar att en social påtryckning inte behöver 
ligga till grund för ett flockbeteende som Asch experiment försökte bevisa. Vad Asch inte till 
fullo förstod med sitt forskningsprojekt var betydelsen av den tolkning människan gör av 
                                                 
113 Trueman (1994) 
114 (1995) 
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given information. För att citera en insiktsfull deltagare från Asch experiment115: ”To me it  
seems I’m right, but my reason tells me I’m wrong, because I doubt that so many people could 
be wrong and I alone right”. Detta påstående visar på att det inte enkom var den sociala 
pressen som kom att bidra till Aschs slutsatser om ett föreliggande flockbeteende utan en 
delvis förklarande faktor är informationen. Deutsch och Gerard116 kom att modifiera Aschs 
experiment. Genom att de istället separerade på gruppmedlemmarna och placerade dem i ett 
enskilt rum uteslöts möjligheten för personlig interaktion. Var och en kunde ta del av de 
andras svar genom att en lampa lyste för det svar respektive hade valt. Lampan kontrollerades 
av ledare för experimentet men subjektet trodde självfallet att lampan som lös stod för de 
övriga medlemmarnas respektive svar. Subjektet fick på så sätt ta del av det han trodde var de 
övriga gruppmedlemmarnas felaktiga svar.  Informationsaspekten finns med likt i Aschs 
exempel men den personliga kontakten har eliminerats. Subjektet visade sig ha fel i nästan lika 
många fall som i Asch försök vilket visar på att informationsaspekten i jämförelse med den 
sociala har en starkare förklaringsgrad till konformitet. 
 
För att förstå flockbeteende är det av vikt att förstå teorier om information i den bemärkelse 
att individen reagerar på informationssignaler som är gemensamma för gruppen. Det är 
rationellt för individen självt.  Flockbeteende grundar sig inte nödvändigtvis på enkel fakta 
utan på olika information som mottas men som pga. av tidsbrist eller inneboende intelligens 
hindrar individen att upptäcka all relevant information117. Informationsexternaliteter innebär 
kortfattat att individens bedömning av omvärldens information anses som mer sannolik än 
hans egen privata information varför han låter omvärldens signaler ljuda starkare än hans 
privata. En efterföljare kommer att försöka dra slutsatser utifrån en företrädares agerande 
förutsatt att beslutet har ett gemensamt värde. Individen kan betrakta andras agerande men ej 
ta del av dess privata information eller signaler som de mottar. Även om dem sinsemellan 
skulle kommunicera om den privata informationen påstås det att handling talar ett tydligare 
språk än ord. Om en individ har en uppfattning om rätt väg till handling kan andra dra 
slutsatser från individens privata information genom att tolka hans agerande118. Denna positiva 
informationsexternalitet kan vara såpass stark att efterföljaren kan välja att bortse från sin egen 
privata signal som uppmanar honom till handling i annan riktning119. 
 
 5.2.1 ”A Simple Model of Herd Behavior” 
Banerjee120 har utformat en modell som visar hur människor skaffar sig information 
sekventiellt genom att observera tidigare människors agerande inom gruppen. Att agera på 
basis av andra människors beslut leder till att varje individ blir mindre mottaglig för sin egen 
information som i sin tur leder till att informationen till andra individer blir alltmer fattig på 
fakta. Modellen studerar den rationalitet som ligger till grund för beslutsfattande och dess 
implikationer. 
 
Modellen antar att det finns ett antal tillgångar representerade av nummer mellan 0 och 1. 
Endast en tillgång ger avkastningen, z, där z>0. Det finns således endast ett optimalt nummer, 
i*. Övriga tillgångar ger avkastningen 0, och kallas vidare för i, där i=0. Självfallet vill samtliga 

                                                 
115 Asch (1952) sid. 464 
116 i Shiller (1995) 
117 Shiller (1995) 
118 Bikchandani och Sharma (2001) 
119 Brunnermeier (2006) 
120 (1992) 
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agenter investera i tillgång i* men problemet är att ingen vet vilken det är, men målet är att 
finna det. Vissa agenter tror sig ha en aning om vilken det är. Det föreligger dock en 
sannolikhet att individen skall erhålla en signal som säger att den rätta i* är i’. Sannolikheten att 
individen skall erhålla en sådan signal är α. Att signalen stämmer behöver inte vara fallet varför 
sannolikheten att den inte stämmer är 1-β, dvs. att i’ ≠ i*. Detta medför att individen grundar 
sitt beslut dels på hur tidigare individer agerat, dels på den signal han erhåller, förutsatt att han 
erhållit någon. Agenternas beslut fattas sekventiellt. Agent 1 fattar sitt beslut först, Agent 2 kan 
sedan observera Agent 1’s beslut och Agent 3 kan sedan observera både Agent 1’s och 2’s 
beslut och resterande process fortsätter på samma vis. Vad kommande individer efter Agent 1 
aldrig kan veta är om Agent 1 erhållit en signal från allra första början. I vilken ordning som 
beslut fattas bestäms exogent121. 
 
Vidare har Banerjee formulerat tre antaganden vilka minskar sannolikheten för flockbeteende: 
Antagande A: När en agent inte erhåller någon signal och alla andra valt i=0, kommer han 
alltid att välja i=0 
Antagande B: När en agent är likgiltig inför sin egen signal och att följa någon annans beslut, 
väljer han alltid att följa sin signal. 
Antagande C: Om en agent är likgiltig inför att välja mer än en av tidigare agenters beslut, 
kommer han välja att följa den som har det högsta värdet av i. 
 
Som lösning till modellen använder sig Banerjee av ett sk. Bayesian-Nash equilibrium, vilken 
utgör en förening av spelteori (Nash equilibrium) och sannolikhetslära (Baye’s teorem)122, som 
kommer fram till ett resultat som visar hur agenternas val kommer att fördelas. Jämvikten som 
Banerjee räknar fram visar på ett flockbeteende där individen gör en eftergift på sina egna 
signaler och följer andras beslut även om han ej är fullkomligt säker på om de övriga har rätt. 
Den förste agenten följer alltid sin signal om han har någon likväl gör den andra det, dock är 
det inte lika säkert att den tredje gör det.  
 
Av ovan formulerade antaganden följer att om den första agenten erhåller en signal följer han 
den men om han inte mottar någon signal antas han välja i=0. Agent 2 kommer endast att följa 
den första agenten om han själv inte mottagit någon signal enligt antagande B. För Agent 3 är 
det alltid optimalt att följa de två föregående agenterna om de fattat samma beslut, i’≠0, 
oavsett hans egen signal. De två föregående agenterna kommer endast att fatta samma beslut 
om de fått samma signal i’, eller om Agent 1 mottagit signal i’ och Agent 2 inte mottagit någon 
signal och således följer Agent 1. I det senare fallet vilket inträffar med sannolikhet (1-α), är 
Agent 3 likgiltig mellan att följa sin egen signal och de två tidigare agenternas beslut och 
kommer då att följa sin egen signal. Men om de båda två föregående agenterna valt samma 
alternativ som varken är i=0 eller i’=i, vilket sker med sannolikhet α, kommer Agent 3 att 
uppvisa ett flockbeteende. Banerjee visar matematiskt att sannolikheten för att båda två 
föregående agenter skulle ha fel är lika med noll. Rent intuitivt ter sig detta som logiskt utifrån 
de tre formulerade antaganden. Detta eftersom Agent 3 vet att Agent 1 måste ha mottagit en 
signal eftersom han annars skulle ha valt i=0. Agent 1’s beslut är följaktligen minst lika bra 
som Agent 3’s egen signal. Den omständighet att Agent 2 valt att följa Agent 1 visar på ett 
ytterligare stöd för hans beslut, då sannolikheten att det skall inträffa ökar när Agent 1 har tagit 
                                                 
121 Banerjee (1992) 
122 För en mer utförlig beskrivning av den matematiska modellen hänvisar vi till Banerjee (1992) sid. 803 och 
framåt. 
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ett korrekt beslut än när han tagit ett felaktigt123. Agent 4 i sin tur vet nu att agent 3’s beslut 
inte vilar på information utifrån hans egen signal. Han står nu inför samma situation likt Agent 
3 och kommer att välja samma tillgång som de två första agenterna och samtidigt ignorera sin 
egen signal. Efterföljande agenter, 5, 6 osv. kommer att ställas inför samma beslutssituation 
och således uppstår ett flockbeteende. Dessa förutsättningar för flockbeteende leder till vad 
som benämns ”informational cascades”124. 
 
 5.2.2 Kaskader 
Kaskader125 kan likställas med storskaliga rörelser åsamkat av många människor som tänker 
lika eller agerar lika, som ett svar på ett fåtal individers initiala åsikter eller agerande och kan 
resultera i börsbubblor. Ett fåtal aktörers handling ligger alltså till grund för ett 
flockbeteende126. I likhet med konformitet frodas kaskader som ymnigast av yttre påverkan där 
den aggregerade summan av informationen för den enskilde blir alltför stark att hans privata 
information ej räcker till för att motstå gruppens. En kaskad kan liknas vid en dominoeffekt127. 
På individnivå betraktas det som ett rationellt beteende men som på gruppnivå kan eskalera till 
ett irrationellt beteende128. 
 
Kaskader behöver varken vara av ondo eller av godo. Det finns en möjlighet att processens 
gång leder till mer förnuftiga beslut beträffande risk. Problematiken ligger i att det i processens 
begynnelse kan begås misstag och människor sammanstrålar och fattar beslut och agerar på 
felaktiga grunder och utgången kan leda till förödande misstag129. För att återknyta till 
Banerjees modell är det inte helt otänkbart att alla agenter kan välja att ta ett felaktigt beslut. 
Om Agent 1 tar emot en felaktig signal och Agent 2 i sin tur inte erhåller någon signal kommer 
han enligt antagande A att följa Agent 1 och konsekvensen blir att resten följer efter i fel 
riktning130. Detta antyder att man kan missta en kaskad för en serie oberoende och åtskilda 
bedömningar. Även om en person själv är delaktig i en kaskad kan det vara svårt att inse det 
själv och man missbedömer till vilken grad tidigare personers information grundar sig på 
oberoende information. Inte sällan anser man sig besitta tillräcklig privat information för att 
förkasta tidigare ackumulerad kunskap, där specialister kan vara en grupp, men inte ens de är 
garanterat befriade från detta kaskadliknande beteende. Specialister såsom doktorer sam 
hanterar människoliv väcker liv i kaskader. Doktorer agerar ibland likt lämlar som med en 
förblindad entusiasm ger vissa sjukdomar och behandlingar ett större utrymme av den enkla 
anledningen att alla andra doktorer gör detsamma och baserar det på alltför vag information131. 

                                                 
123 Banerjee (1992) 
124 Brunnermeier (2006) 
125 Cascades enligt Wikipedia, the free encyclopedia: Kaskader är en term för vattenfall men används abstrakt 
när man vill förklara en serie steg eller effekter som följer efter varandra. 
126 Sunstein (2002) 
127 Graham (1999) 
128 Bikchandini, Hirshleifer, Welch (1992) 
129 Sunstein (2002) 
130 Brunnermeier (2006) 
131 Sunstein (2002) 
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6. FINANSANALYTIKERN 

 

 
Detta kapitel ämnar belysa den kontext finansanalytikern verkar i som ter sig inte helt okomplicerad och 
enahanda. Vi inleder med en introduktion över hur finansanalytikern arbetar, redogör för de huvudsakliga 
informationskällorna och prognosmetoderna Därefter beskrivs de institutionella förutsättningar 
finansanalytikern arbetar i vilka baseras på studier över den amerikanska och nordiska marknaden. 
Slutligen utreder vi de faktorer som påverkar finansanalytikern till ett flockbeteende. Denna del har för 
avsikt att ge läsaren en förståelse för analytikerna och hans motiv och bygger till största del på empiriska 
studier över den amerikanska marknaden. 
 
 
6.1 Finansanalytikerns roll 
 
Finansanalytiker har funnits i USA ända sedan början av 1900-talet men kom inte som 
fenomen till Sverige innan 1980-talet. Med den expanderade aktiemarknaden under tidigt 90-
tal började mäklarhusen att utvidga sin verksamhet och en renodlad yrkesroll av analytiker 
växte fram. Analysavdelningar på investmentbanker och mäklarhus har under 1990-talet gått 
från att enbart fungera som ett mäklarstöd till att göra rekommendationer direkt till kund132. 
En analytikers primära uppgift är att samla och tolka det väldiga flöde av information om ett 
specifikt företag och den miljö det verkar i, för att sedan analysera data och prognostisera om 
framtida vinster för att sen presentera sin analys och rekommendation till kund, mot ett 
arvode, som då skall kunna fatta ett bättre investeringsbeslut. De ska vid rapporter genomföra 
bolagsanalyser och däremellan sammanställa makrodata i branschanalyser till kund. De står 
även för olika rapportuppföljningar och kundpresentationer133. Finansanalytikerna har 
funktionen av att bidra med specialistkunskap och inriktar sig på en eller ett fåtal branscher. 
De institutionella investerarna i den nordiska regionen utgörs av generalister som skall hantera 
marknaden som helhet varför finansanalytikern träder in och kompletterar med 
branschspecifik kunskap134. Finansanalytikerna kan sammanfattningsvis sägas fungera som en 
mellanhand som skall effektivisera informationsflödet så att informationen återspeglas 
snabbare i priset135. Det bör nämnas att positiva nyheter reflekteras snabbare i priset än 
negativa. Många analytiker lämnar ogärna ut negativa nyheter först men när väl nyheten är 
känd kan han revidera sin prognos till analytikerkollektivets och följa flocken136.  
 
6.2 Informationskällor 
 
Olbert137 har genomfört en svensk enkätundersökning bland 655 svenska finansanalytiker. 
Analytikerna fick svara på vad som utgör deras viktigaste värderingsfaktorer138 samt källor till 
information. Inför färdigställandet av en vinstprognos måste analytikerns fördjupa sig i ett 
omfångsrikt informationsmaterial. Dock står vissa informationskällor ut som viktigare än 

                                                 
132 Von Nadelstadh (2003) 
133 Michaely och Womack, (1999) 
134 Von Nadelstadh (2003) 
135 Frankel, Kothari och Weber (2003) 
136 DeBondt och Forbes (1999) 
137 (1991) 
138 För en närmare redogörelse för värderingsfaktorer hänvisas läsaren till studien ”Värderingsfaktorer och 
informationskällor vid värdering av aktier: en enkätstudie om finansanalytikers arbetssätt”, Olbert. L (1991) 
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andra. Analytikern tittar främst på företagens resultat- och balansräkningar och delårsrapporter 
och värderar mycket högt de diskussioner som förs med företagsrepresentanter. Över hälften 
av de tillfrågade för diskussioner med företagsrepresentanter två gånger per år. En god kontakt 
med företaget är en primär källa för att analytikerna skall kunna införskaffa 
informationsföreträde för att särskilja sig från övriga finansanalytiker. Enkätundersökningen 
visar att analytiker värderar andra analytiker samt revisionsberättelsen som informationskällor 
lågt. Dock är det högst troligt att de trots detta följer upp andra analytikers rekommendationer 
som ett hjälpverktyg för att kunna bedöma vilka förväntningar som döljer sig i kurssättningen 
av aktierna. Studien pekar på en samstämmighet i analytikernas val och värdering av 
informationskällor varför det ger en möjlighet för analytikerna att finna andra utgångspunkter 
för information139. Då resultat- och balansräkning utgör viktiga informationskällor kan en 
analytiker med god kunskap inom redovisning skaffa sig fördelar framför andra analytiker140.  
 
6.3 Prognosmetoder 
 
Ramesh141 tar upp tre olika prognosmetoder som finansanalytiker tillämpar; konsensusprognoser, 
mulitple-scenario samt historisk prognosmetod. Alla tre metoder kan sägas ha ett värde i sig men 
erbjuder sällan en komplett lösning. Författaren understryker att det fortfarande är 
finansanalytikerns omdöme och åsikt som är nyckeln till en bra prognos. 
 
Konsensusprognos syftar till att sammanställa marknadens humör och förväntningar genom 
att insamla och studera andra analytikers och andra marknadsaktörers bedömningar. Fördelen 
med denna metod blir att analytikern lyckas ta del av den kollektiva marknadens vishet och 
intar ett flerperspektivseende. Däremot utsätter sig analytikern för en risk att godta felaktiga 
bedömningar från marknaden samt att han kan missa avgörande vändpunkter i en trend. En 
amerikansk studie142 från 2004 har analyserat analytikers rekommendationer och vad de 
baseras på, som ett svar på den debatt som florerat om analytikers träffsäkerhet i sina 
rekommendationer. Offentligt tillgänglig information spelar en viktig roll för hur rekommen-
dationer fördelar sig men den allra viktigaste faktorn anses vara referensgruppens143 effekt på 
rekommendationer. Det visar sig att analytikern förändrar sina rekommendationer 
proportionellt med de förväntningar som han har om sin referensgrupps rekommendationer. 
 
Den andra förekommande metoden är att analytikern identifierar olika tänkbara ekonomiska 
lägen och förväntningar och utifrån dessa målar upp möjliga scenarier för olika ekonomiska 
variabler. För de olika utfallen estimerar analytikern sannolikheten för var och ett av dem och 
bedömer de mest troliga utfallet. Med denna metod kan man fånga upp de vändpunkter som 
man kanske missat i konsensusprognoser samtidigt som den hjälper analytikerna att utröna 
mer extrema utfall under olika villkor. Genom att fokusera på nyckelvariabler och antaganden 
kan analytikern ledas i riktningen från ett flockbeteende. En nackdel är att analytikern inte 
kommer till handling utan tenderar att uppskatta en oändlig ström av scenarier. 
 
Som namnet antyder går historisk metod ut på att använda historiska data för att förutspå 
framtiden. Detta trots att historien inte behöver utgöra ett bra estimat för framtiden. 

                                                 
139 Olbert (1991) 
140 Olbert (1993) 
141 (2000) 
142 Bajari och Krainer (2004) 
143 Referensgruppen i studien åsyftar finansanalytiker och ej marknadens aktörer som helhet 
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Historiken bygger dock en bas eller norm för analytikern att utgå från144. Vanligtvis skådar 
analytikern 3-5 år tillbaka i tiden som underlag för prognoser om framtiden och resultat- och 
kursutvecklingen brukar normalt prognostiseras för en tidshorisont om knappt två år 
framåt145. Von Nadelstadhs146 studie för den svenska marknaden finner att analytiker tenderar 
att blicka tillbaka i historien i alltför hög grad på så vis att analytikerna väger in tidigare 
trender i vinst i sina prognoser. Följden blir att information om möjliga framtida förändringar 
tillmäts för liten betydelse när de ställer sin prognos.  
 
6.4 Institutionella förutsättningar 
 
Analytikerrollen kan beskrivas som något mer mångdimensionell utifrån de olika studierna. 
Eftersom finansanalytikern arbetar för investmentbankens intressen är det inte givet att de är i 
linje med investerarens intressen. Investmentbanken består ofta av en Corporate finance 
avdelning, analys- och mäkleritjänster samt egen trading. En intressekonflikt kan uppstå mellan 
Corporate finance avdelningen och analystjänsten inom banken och mellan analytikern och 
kunderna147. Investmentbankens mål är att maximera intäkter från courtage och underwriting-
intäkter148. Von Nadelsthads studie över den nordiska marknaden visar att 
investmentbankerna skapar incitament för finansanalytiker att arbeta i riktning för att uppnå 
investmentbankens intressen genom att tillämpa bonussystem. Bonussystemen syftar till att 
belöna analytikerns förmåga att generera courtageavgifter och underwriting-intäkter till 
investmentbanken. Resultatet av ett sådant bonussystem blir att diskrepansen mellan 
investerarens och analytikerns intressen tilltar. Investeraren kan följaktligen inte till fullo lita på 
finansanalytikerns objektivitet i investeringsråden149. Rekommendationerna tenderar till att 
vara överoptimistiskt snedvridna då de oftare manar till köp än sälj. Michaely och Womack 
kommer fram till att investmentbanker belönar optimistiska analytiker som genererar intäkter 
och affärer till investmentbankens affärsrörelse som helhet. En övervikt åt 
köprekommendationer är en effekt av att finansanalytikerna inte vill utgöra ett hinder för 
marknadsföringen av investmentbankens övriga tjänster som till exempel vid IPO:s.150 
Köprekommendationer ger också mer intäkter än säljrekommendationer, varför de 
förekommer i ett större antal. Samtliga kunder kan agera på en köprekommendation, men 
enbart de som redan är innehavare av aktien kan följa en säljrekommendation151. 
 
Även relationen mellan analytikern och företaget vars aktie analytikerna utfärdar 
rekommendationer för, är av betydelse då företagets ledning är mån om vad investerare anser 
om företaget. Analytikerna inverkar på investerarna genom sina rekommendationer vilket i sin 
tur påverkar priset på företagets aktie. Att analytiker utfärdar köprekommendationer framför 
säljrekommendationer har alltså sin grund i att investmentbanken inte särskiljer sina olika 
affärsverksamheters tjänster, utan finansanalytikern agerar som en säljare för hela 

                                                 
144 Ramesh (2000) 
145 Olbert (1991) 
146 (2003) 
147 Michaely och Womack, (1999) 
148 Underwriting-intäkter enligt Carnegie årsredovisning 2005: ”intäkter från rådgivning i samband med 
placering av aktier tex vid börsintroduktioner eller secondary offerings etc, ofta relaterade till 
transaktionsvärdet”. 
149 Von Nadelstahd (2003) 
150 Pga. av dessa intressekonflikter har bl. a. Merril Lynch varit indragen i en rättsprocess, anklagad för att har 
varit överdrivet positiv till bolag för att vinna dem som corporate financeklienter. En uppgörelse nåddes där 
Merrill Lynch fick böta en ansenlig summa pengar.(www.securitiesfraudfyi.com/merrill_lynch.html) 
151 De Bondt och Forbes (1999) 
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tjänsteutbudet152, samt att analytikern vill upprätthålla en god relation med företagen för att ej 
riskera att kopplas bort från informationsflödet från företaget153. Det föreligger således en 
press på analytikern att utfärda överoptimistiska prognoser. Scherbina154 beskriver 
finansanalytikerns två oskrivna regler: 
  

”Unwritten rule number one: If you can’t say something positive, don’t say 
anything at all.” 
“Unwritten rule number two: Go with the flow of other analysts rather than try to 
be contrarian.”.  

 

6.3 Faktorer som påverkar graden av flockbeteende hos finansanalytiker 
 
Flockbeteende behandlas i många studier och bevisar förekomsten av flockbeteende bland 
finansanalytiker men något färre mäktar med att fastställa dess tänkbara orsaker. Dock urskiljs 
återkommande aspekter, sällan särdeles nyanserade, från studier som har för avsikt att förklara 
tänkbara orsaker till flockbeteende, alla kvantitativa i sin ansats. Gemensamt för studierna är 
att de utgår från analytikerns arbetsmiljö eller färdigheter. 
 
 6.3.1 Karriär och erfarenhet 
Finansanalytiker konstateras vara måna om sin karriär och deras prestationer bedöms och 
utvärderas dels efter träffsäkerhet dels gentemot sina kollegors där äldre och mer erfarna 
analytiker som följer samma eller liknande aktier utgör den närmaste referensgruppen. En 
analytikers prestation ligger till grund för framtida avancemang och ersättning. Att 
offentliggöra rekommendationer som väsentligt skiljer sig från sin referensgrupps innebär att 
analytikern utsätter sig för en risk och att dess insats bedöms som låg. Om analytikern istället 
reviderar sin rekommendation för att hamna närmare snittet för sina kollegor minskar risken 
för att underprestera155. Eftersom prognoser visar vissa inslag av svårigheter i att spå framtiden 
jämförs de sällan mot faktiskt utfall utan hur väl de likriktar sig mot andra analytikers 
estimat156. Analytiker som påvisar goda prestationer relativt sin referensgrupp omskrivs i 
pressen och blir eftertraktade på arbetsmarknaden vilket indikerar på att historiska prestationer 
påverkar framtida arbets- och karriärmöjligheter.  
 
Av detta följer ett intresse att undersöka karriärens betydelse för flockbeteende. Hong, Kubik 
och Solomon157 har genomfört en studie över 8421 analytikers prognoser mellan åren 1983-96 
där de mäter sambandet mellan flockbeteende och karriärintressen och finner att 
benägenheten för flockbeteende varierar över ens professionella livslinje. Yngre analytiker och 
äldre analytiker har olika incitament för flockbeteende. En yngre analytiker straffas hårdare än 
äldre och erfarna för dålig precision i sina prognoser eller för djärvare prognoser som sticker 
ut från konsensus. Efterdyningarna blir en reducerad möjlighet för avancemang eller i värsta 

                                                 
152 Fagerfjäll (2003) beskriver denna företeelses förekomst under IT-bubblan. Finansanalytiker som spred 
säljrekommendationer uppfattades av sin arbetsgivare som ett problem i den bemärkelsen att investmentbanken 
riskerade att förlora betydande och potentiella företagsaffärer såsom nyemissioner och IPO:s för IT- och 
Telekombolagen. De sk. ”kinesiska murar” som skulle utgöra gränser mellan investmentbankens olika 
avdelningar fanns i realiteten inte. Alla tjänade på investmentbankens hela vinst. 
153 Bruce, (2002) 
154 (2004) 
155 Krause (2003) 
156 Olsen (1996) 
157 (2000) 
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fall avsked. Yngre och mer oerfarna analytiker visar sig i mindre utsträckning offentliggöra sina 
prognoser innan andra analytiker, sk. ”timely”, och har en benägenhet att mer frekvent 
revidera sina prognoser än sina erfarna kollegor. Författarna bevisar att oerfarna analytiker i 
större utsträckning rör sig med flocken i den bemärkelse att dess prognoser ligger nära 
konsensus i jämförelse med erfarna analytiker. Dessutom påvisar studien att djärva prognoser 
slår hårt på framtida karriärmöjligheter när de slår fel, men att vara djärv och samtidigt duktig 
påvisar inte någon signifikant positiv inverkan i att förbättra framtida karriärutsikter. 
 
När en marknad är övervärderad likt under IT-eran kan man tycka att säljrekommendationerna 
borde vara fler är köprekommendationer, men statistik från USA visar på att ungefär 90 % 
utgjordes av köpråd158. Därtill är en finansanalytiker i samma utsträckning som andra 
människor exponerade för psykologiska påfrestningar. När en majoritet påvisar optimistiska 
analyser vill man inte själv uppfattas som en pessimist i sammanhanget eller så riskerar man bli 
osäker på om man missat något i sin bedömning159. Detta stycke kan summeras enligt Keyenes 
observation att: ”it is better to be wrong with the crowd than to be right against the crowd”160. 
 
 6.3.2 Kompensation och ranking 
Av naturliga skäl kan vi inte detaljerat återge hur kompensationssystemen är uppbyggda då de 
inte offentliggörs, men det går väl att skissera upp en bild över vilka återverkningar de ger på 
graden av flockbeteende om vi kan redogöra för de bestämmande faktorer som ligger till 
grund för kompensation. De ekonomiska incitamenten har vi redan snuddat vid. Analytiker 
som attraherar nya kunder för underwriting-affärer och inbringar courtageinitäkter kan få en 
del i summan av dessa intäkter via en bonus161. Kompensationssystemet kan även vara 
kopplat till en analytikers anseende och ranking. För den amerikanska marknaden utförs 
årligen en undersökning för tidningen Institutional Investor där institutionella investerare rankar 
finansanalytiker utifrån olika kategorier såsom tex. vinstprognoser, övergripande service, 
skrivna rapporter mm162. Dessa rankingar skapar en stjärnkult kring vissa analytiker vilket för 
investerarens del leder till en större räkning för analytikertjänsten.163. Womack skriver i sin 
studie att chefer refererar till dessa rankingresultat vid fastställandet av finansanalytikerns lön. 
Att vårda sitt rykte innebär möjlighet till högre ersättning i framtiden164. Cote och Sanders165 
sammankopplar yrkesanseende och flockbeteende i sin studie. Studien visar att analytiker 
vilka värderar sitt anseende högt tenderar att uppvisa motvilja att revidera sina prognoser 
kraftigt för att det kan påverka omgivningens uppfattning om analytikerns förmåga166.  
 
Det råder förvisso ett dilemma med att nå ett gott anseende. För att en analytiker skall rankas 
högt behöver han divergera från konsensus. Samtidigt kan analytikern fortfarande upprätthålla 
en efterfråga på sina tjänster genom att ansluta sig till konsensus och undvika att förknippas 
med låg prognosförmåga. Inte ens de allra bästa analytikerna är felfria i sina prognoser och att 
då lägga sig nära konsensus kan bli ett sätt att bevara ett gott rykte för sin egen del och sin 
arbetsgivare. För blir utfallet felaktigt kan man skylla på omständigheter i miljön som ej är 

                                                 
158 Fagerfjäll (2003) 
159 Blodget (2004-10-19) 
160 Keynes observation omformulerad av Guedj och Bouchaud (2004), sid. 9 
161 Michaely och Womack (1999) 
162 Michaely och Womack (1999) 
163 Edling (2004-11-02) 
164 Hong, Kubik och Solomon (2000) 
165 (1997) 
166 Trueman (1994) 
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kopplat till sin egen förmåga167. Detta blir en avvägning för finansanalytikern enligt. Cote och 
Goodstein168 som i detta ljus ger en ny begreppsförklaring av flockbeteende. Den kan tänkas 
fungera som ett strategiverktyg i den meningen att analytikern marknadsför sina färdigheter 
och samtidigt begränsar sin risk för att begå misstag som kan ge efterverkningar på ryktet.  
 
 6.3.3 Tongivande studier 
Ett flertal studier ger indikationer på olika faktorer som påverkar flockbeteende. Olsen169 som 
tidigare omnämnts visar på att med en ökad grad av osäkerhet i miljön följer en ökad tendens 
till flockbeteende som också leder till en överoptimism i prognoserna. Antalet analytiker som 
följer en viss aktie får konsekvenser på likriktning. Med en hög konkurrens mellan 
finansanalytiker, dvs. när många analytiker följer samma aktie, ökar graden av flockbeteende. 
Det innebär således att ju färre analytiker som följer en aktie mynnar ut i ett lägre konsensus 
mellan prognoserna. Dock tenderar analytiker att flockas till vissa typer av aktier och företag 
som en följd av dels företagets lednings öppenhet till att delge information vilket reducerar 
kostnaden för informationsinsamling, dels pga. investerares benägenhet att vilja handla i sk. 
”glamorous companies” som då driver analytikern till ett flockbeteende 170.  
 
Clements och Tse171 har i sin studie försökt att klarlägga framträdande karaktäristika hos den 
individuelle analytikern som påverkar graden av flockbeteende. Studien är en förlängning av 
Hongs, Kubiks och Solomons studie och konfirmerar deras resultat; att flockbeteende kan 
kopplas till erfarenhet. Utöver detta har författarna adderat fler påverkande faktorer. Analogt 
med Truemans teoretiska modell visar resultaten att om analytikerns historiska träffsäkerhet 
varit god är det större sannolikhet för att han kommer att förlita sig till egen privat 
information. Analytiker som är anställda på större mäklarhus uppvisar även de en mindre 
benägenhet till flockbeteende vilket även analytiker med generell erfarenhet uppvisar. 
Analytiker som följer flera branscher tenderar även de att anamma ett flockbeteende i större 
utsträckning än de som följer en enda bransch.  
 
Grahams172 fann i sin studie av sk. investement newsletters173 under åren 1980-92 ett nytt samband 
som kontrasterade med Hong, Kubiks och Solomons samt Clements och Tses studier. 
Graham konstaterar att flockbeteende174 ökar i förhållande till analytikers initiala anseende. 
Analytiker med högt anseende och troligtvis en hög lön är mer återhållsamma att sticka ut från 
konsensus och anammar ett flockbeteende för att värna om rykte och inkomst. Analytiker utan 
högre renommé har mindre att förlora och de agerar med större sannolikhet utifrån egen 
privat information. Graham visar även att flockbeteende ökar med styrkan i tidigare publik 
information. När den ackumulerade offentliga informationens distribution präglas av en låg 
varians och även förstärks genom marknadsledares agerande, kommer analytikern med mindre 
sannolikhet att bestrida denna rådande ståndpunkt, varmed han drar sig till flocken. 

                                                 
167 Cote och Sanders (1997) 
168 (1999) 
169 (1996) 
170 De Bondt och Forbes (1999) 
171 (2005) 
172 (1999) 
173 Investment newsletters är en form av expertrekommendationer förekommande i USA, vilka innehåller 
analyser och rekommendationer av företag vilka investerare mot en avgift kan prenumerera på. 
174 En skillnad i Grahams metod från övriga presenterade är att han undersöker om analytikerna följer en 
marknadsledare, där flocken definieras som det mest tongivande investment newsletter, dvs. han undersöker ej 
hur respektive newsletter avviker från de övriga, det mest tongivande ej medräknat. 
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7. EMPIRI 

 

 
Vi har i detta kapitel tagit av de teoretiska glasögonen för att bekanta oss med finansanalytikerns verklighet 
såsom den svenske finansanalytikern uppfattar och beskriver den. Intervjuerna har varit mycket skiftande till 
sin form och ibland förvånansvärt utlämnande och de har innehållit både motsägelsefulla uttalanden och 
insiktsfulla resonemang beroende på respondentens förmåga till självreflektion. Av utrymmesskäl återges 
intervjuerna ej i sin helhet utan vi tar oss friheten att göra en bedömning av vad som är relevant för uppsatsen. 
 

 
7.1 Respondenter och sammanställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill klargöra att ovanstående information inte utgör en grund för att kunna jämföra 
analytikerna inbördes. Vi har garanterat respondenterna dess anonymitet och kommer inte att 
referera till de ovanstående i vår redogörelse av empirin. Vi eftersöker en bredd och vill inte 
peka ut någon specifik analytiker i sammanhanget eller utpeka någons synpunkt som viktigare 
än den andra. Avsikten med ovan bild är att belysa att vårt urval visar på en bredd i erfarenhet 
samt arbetsgivare.  
 
Retoriken under intervjuerna har vid ett par tillfällen varit urskuldande, lite väl trubbig och ett 
fåtal svar har trots anonymitetsgarantin känns inövade och drivna av investmentbankens 
bästa i sinnet, men många gånger har analytikerna visat på stor mänsklighet och insiktsfullhet. 
Vi har fått förvånansvärt många, fler än vi någonsin kunde föreställa oss, instämmande svar 
med det teorier och forskning indikerat på och mer därtill, varför följande kapitel är 
förhållandevis omfångsrikt. Vid sammanställningen av insamlad empiri har materialet 
redigerats hårt med syfte att redogöra för relevant information för denna studie, återge svar 
som en merpart av analytikerna instämt i och ge läsaren en lättöverskådlig text. Resonemang 
om faktorer som skulle motverka likriktning har även kommit att tas upp i intervjuerna men 
eftersom detta ligger utanför vår studie kan de rimligen inte ges utrymme här. Eftersom 
många av intervjuerna utmynnat i diskussioner har olika områden tagits upp utan att en 
specifik fråga ställts. Många resonemang går in i varandra varför vi väljer att återge empirin i 
en mer flytande form men till viss del är kapitlet uppdelat i avsnitt för att skapa tydlighet i 
analytikernas tankegångar. Vi vill understryka att respondenterna svarat utefter sina egna 
erfarenheter och kunskaper vilket har resulterat i skiftande resonemang och följdfrågor vilket 
är en följd av den inbyggda förmågan till självreflektion hos respektive respondent samt dess 

Intervju Arbetsplats Arbetslivserfarenhet Följer antal bolag 
 

1 Carnegie 6 år som analytiker 2 bolag 

2. Swedbank 8 år, en del på köpsidan 14 bolag 

3. Enskilda 11 år som analytiker  6 bolag 
4. Enskilda  8 år som analytiker 8 bolag 
5. Handelsbanken 3,5 år som analytiker 6 bolag 
6. Handelsbanken 8 år som analytiker 12 bolag  
7. Carnegie 5 år som analytiker 6 bolag 
8. Swedbank 19 år som analytiker 10 bolag 
9. Alfred Berg  16 år som analytiker 8-10 bolag 
10. Öhman   7 år som analytiker 5 bolag 
11. Öhman  6,5 år som analytiker 10 bolag 
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erfarenheter av motgångar inom yrket. Ett flertal citat har sovrats från intervjumaterialet som 
förtydligar och kan i sin helhet bättre beskriva svaren på frågeställningarna än vad vi förmår 
omformulera i en egen tolkning. De citat vi återger nedan återspeglar resonemang som fler än 
en analytiker tycker men uttrycker resonemanget mer välfunnet. 
 
7.2 Flockbeteende – öppen fråga 
 
Vi inledde varje intervju med en öppen fråga till varje respondent om vilka faktorer han tror 
kan ligga bakom det flockbeteende som förekommer bland finansanalytiker. Svaren har en 
stor spännvidd och sträcker sig över flera av de områden vi berört i uppsatsen.  
 
Majoriteten av analytikerna inleder med att svara att deras existensberättigande ligger trots allt 
i att ha åsikter.  
 

”…En analytikers arbetsuppgift ska vara att sticka ut, att inte vara mainstream, vi får 
absolut inte betalt för att vara ‘the average Joe’…” 

 
Några analytiker menar att konsensus är en del av förväntansbilden och hittar man skäl för att 
avvika gör man det. Men marginalkostnaden för att sticka ut är hög och kräver en ordentlig 
arbetsinsats från analytikerns sida, han ska hitta ett case att driva, söka efter ny information 
och ha väl underbyggda argument. Dock kan det vara svårt att finna något nytt att driva ett 
case på för bolag som funnits på marknaden länge och är väl genomlysta. Samtidigt har 
bolagen blivit bättre på att ge guidence175 de senaste fem åren och flertalet bolag ger det menar 
huvuddelen av analytikerna. Är företagen bra på att ge guidence blir konsensus mer rättvisande 
och som analytiker måste man då avvika från både konsensus och företagsledningens guidence 
för att sticka ut. En övervägande majoritet av analytikerna understryker vikten av guidence 
som en pådrivare till den likriktning som kan ses i analytikernas vinstprognoser. 
 
En mer krass beskrivning får vi av ett par respondenter som säger att det är lättare att gömma 
sig i massan. Detta svar återkommer hos merparten av respondenter som unisont konstaterar 
att stå med alla andra och ha fel är mer komfortabelt än att stå helt ensam och ha fel. 
Framförallt är detta tydligt när man haft lite hårdare tider bakom sig i efterdyningarna av 
börskraschen 2000 då det sparkades väldigt mycket folk, menar en analytiker. Det föreligger en 
risk i att sticka ut då utfallen av en korrekt kontra en felaktig prognos ger synnerligen olika 
efterverkningar: 
 

”…Att stå ensam och ha fel är helt klart värre. Å andra sidan om du vänder på det, om 
du står ensam och har rätt och alla andra har fel, är du hjälte Utfallen kan bli så 
binära, antingen så är du hatad eller så är du kung.” 

 
Under dessa förutsättningar, menar några analytiker, kan man känna en osäkerhet och det 
finns en tendens att man närmar sig de andra analytikerna om man inte känner sig extremt 
säker på sin sak. Desto högre osäkerhet som föreligger i miljön desto större sannolikhet för att 
analytikern färgas av andra analytikers förväntansbilder uttrycker en par analytiker. En 
analytiker passar på att förtydliga att redovisningen i Sverige håller en mycket god standard i 
jämförelse med övriga i Europa, som i exempelvis Frankrike där redovisningen till viss del är 
bristfällig och svårtolkad. Under dessa omständigheter frodas en högre osäkerhet varför det 
blir lättare för en analytiker att hamna i klustret. Samtidigt avslutar han med att understryka att 

                                                 
175 Vissa företagsledningar ger sk. guidence till finansanalytiker. Detta innebär en form av vägledning om 
bolagets framtid som tex. förändringar i kostandsstrukturer och marginaler. 
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i länder såsom England och USA finns det mer kommersiella intressen inbyggda i bl. a 
analytikerns interna miljö och kultur.  
 
En respondent framlägger en viss kritik till de studier som tittar just på analytikers estimat där 
en likriktning föreligger. Tittar man däremot på vad analytikern de facto säger i analysen kan 
särskiljande information framträda vilket kan leverera ett mervärde till kund. Men eftersom ett 
sammanställt konsensus finns uppstår konformitet, och analytikers argumentation utgör då ett 
viktigt verktyg i att föra ut budskapet. Inför en revidering av en prognos blir det viktigt att 
hålla koll på var konsensus ligger anser en analytiker. Utfärdar man en köprekommendation 
måste man se till att man inte ligger under analytikernas konsensus som annars skulle ge en 
negativ signal till de analytiker som arbetar på köpsidan.  
 
Kraven från investmentbankerna sägs av några vara extremt höga och många mäklarchefer är 
till sin natur mycket aggressiva och att då sticka ut hakan och ha fel är oerhört tufft. Samtidigt 
utgör en analytikers arbete en analysprodukt som är en del av den totala argumentationen som 
mäkleritjänsten för mot kund. Då investmentbanker tillämpar en kommissionsbaserad 
intäktsmodell utan några som helst ”flat-fees” gör att en analytiker inte förväntas lägga ner lika 
mycket tid på analys på mindre bolag. En paradox uppträder i det att han förväntas alltid ha 
rätt likväl. Har man alltför många bolag att följa kan det resultera i att man får tumma på 
exaktheten och hamnar närmare konsensus. 
 
Ytterligare en aspekt som lyfts fram av knappt hälften av analytikerna är att givet känd 
information vore det anmärkningsvärt om man inte hamnade lika i prognoser. Prognoserna 
baseras på allmänt tillgänglig information och man själv måste få nys om något nytt för att 
hamna väldigt annorlunda. Det är trots allt så, att om framtiden vet man egentligen ingenting 
utan man kan bara ta i beaktande dagsläget och historien som redan är skriven, och dra 
förväntningar utifrån det. Historien utgör basen för framtida skattningar även om den 
nödvändigtvis inte alltid är en bättre predikator för framtiden och leder in analytiker i samma 
riktning när alla har samma publika rapporter att utgå ifrån. Om marknaden är effektiv är det 
inte konstigt att man hamnar lika, förklarar en respondent. Ett par respondenter menar att det 
främjar allas intressen att inte avvika för mycket från estimaten. Bolagen anser det som 
negativt med stora kursrörelser och de försöker att arbeta mot att föra ut en positiv 
förväntansbild till analytikerna. 
 

”I bolag där det finns spridda förväntningar har bolagen gjort något fel, även om de 
inte guidar och ger specifika prognoser, ger de en konstig bild av verkligheten. Det 
ligger inte i någons intresse, inte företagets intresse heller att ha spridda förväntningar 
och så vill företagen att de ska vara positiva.” 

 
En analytiker menar också att det för förvaltarnas och kundens räkning kan kännas mer 
komfortabelt när alla analytiker ligger lika men samtidigt uppskattar de att man sticker ut, och 
analytikern och kunden kan föra en dialog och bolla med idéer. 
 
En respondent väljer att vända på frågan och menar att ”sticka ut” är ett relativt begrepp. För 
ett större bolag som många analytiker följt länge kan an avvikelse på 2 % vara stor. För ett nytt 
bolag som är mindre genomlyst kan en avvikelse på 10 % anses som stor. Ligger alla analytiker 
i ett tätt spann har alla bedömt informationen på ett likartat och korrekt sätt.  
 

”Slår rapporten estimaten med 15 % har bolaget varit dåligt på att kommunicera 
vartåt det barkar.”  
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7.3 Analytikerns bakgrund 
 
Redan vi den första kontakten via telefon med respondenterna reagerade några stycken 
spontant med att säga att likriktningen mellan analytiker antagligen beror på att alla har 
samma bakgrund. När frågan kommer upp under intervjuerna håller en klar majoritet med 
om att den liknande bakgrunden skapar likriktning.   
 

”Alla har samma utbildning, samma teoretiska grund i sin analys, visst, det ger ju en 
konformitet.” 

 
En respondent säger att det används mycket teori på arbetsplatsen och man kan få höra en 
helt korrekt teoretisk diskussion om finansiell teori som sedan används i slutprodukten. 
Respondenterna är överens om att det ligger mycket i att analytiker använder samma 
teoretiska modeller och tänk., har samma kassaflödesmodeller, värderar samma P/E-tal etc., 
men det handlar om värderingsteori. Flera respondenter ser att bulken av analytiker är 
civilekonomer och de råder en överrepresentation i rekryteringen av analytiker från 
Stockholm Handelshögskola, som anses var den främsta högskolan för ekonomer. 
Meningarna går här lite isär och ett par respondenter tror inte på att samma bakgrund i övrigt 
har en stor betydelse. En analytiker ser att det finns brokiga bakgrunder, där han själv tidigare 
arbetat som kock, men skolningen för ekonomer sker förvisso på samma sätt. I övrigt tror 
merparten på att bakgrunden skapar likriktning oavsett om du kommer från samma 
universitet eller högskola. Aktieanalys är ett hantverk och när man som ny börjar i yrket får 
man lära sig vilka parametrar som kan användas och vilka argument du kan trycka på i olika 
situationer. På så sätt lär man sig jobbet och hur det i praktiken fungerar och risken föreligger 
att alla blir lite likriktade. Men samtidigt tror en respondent att visst finns det ”lite kreativa 
sinnen”, och således tror ett par respondenter att även om analytiker argumenterar lika och 
tittar på samma parametrar vore de ändå anmärkningsvärt om man inte resonerade lite olika. 
 

”…man kommer ungefär från samma bakgrunder och söker man sig till den här 
branschen har man också påfallande ofta liknande värderingar om livet, vad ska man 
säga, ambitiösa, lite småborgerligt. Men det får man försöka bryta” 

 
Därför finns det en efterfråga i branschen på personer som inte är renodlade ekonomer. 
Inom läkemedelsbranschen finns det analytiker som kommer från industrin vilka i grunden 
inte är ekonomer. En analytiker menar att mer folk från industrin skulle bidra till bättre 
analytiker med en kombinerad kunskap av branschen och aktieanalys. Någon menar dock att 
analytiker med exempelvis ingenjörsbakgrund i branschen inte nödvändigtvis heller behöver 
tänka så annorlunda. Man lär sig yrket med mer erfarenhet, det är som med vilket yrke som 
helst, företagsledare tänker som företagsledare. Man går in i en yrkesroll.  
 
7.4 Informationskällor 
 
Övervägande delen av analytikerna är synnerligen samstämda i sin informationsanvändning. 
Man tar del av samma månadsstatistik, rapporter från företagen och pratar med samma 
management och på så sätt menar en övervägande majoritet analytiker att det inte är konstigt 
att man hamnar nära varandra. Prognosen är analytikerns främsta redskap vilken grundar sig 
på historiska data såsom balansräkning och resultaträkning och de är betydelsefulla och lika 
för alla, och man kan inte ställa sig över dessa fakta. Förväntningar på framtida volymer och 
marginaler, säger ett par analytiker, baseras på vad management säger och publik statistik, och 
menar att här kan det skilja sig lite åt mellan analytikernas förväntningar. En analytiker 
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understryker att i USA ger management mer guidence på kvartal och helår och där avviker 
man förvånansvärt lite från vad ledningen säger. 
 

”När jag känner att det är tidsbrist så lägger jag mer konservativa prognoser, det tar 
tid att sticka ut. När jag inte har en stark uppfattning blir jag mer konservativ och 
lyssnar då mer vad bolaget har för mål och skiljer mig inte så mycket när jag inte har 
argument för det. Utan säger de att de ska växa 10 % organiskt följer jag det, då det är 
sannolikt att de gör det” 

 
Ett par respondenter tror att analytiker inte vågar avvika markant från företagens 
vägledning för man tror att de har bra kontroll över vad som händer. Har man dessutom 
en svagare åsikt för ett visst bolag och tiden är knapp intar man en mer neutral 
ståndpunkt. Då kan konsensus se mer inbjudande ut. En analytiker menar att man vill ha 
mycket information där guidence och årsredovisningar är betydelsefulla. I övrigt handlar 
det om att skapa information och fungera som en undersökande journalist. Att skapa 
information skulle vara avsevärt lättare om analytiker skulle ha obegränsat med tid och 
assistenter. Många gånger hinner man inte göra efterforskningar i korrektheten i bolagens 
guidence. 
 
Redovisningen i Sverige sedan IFRS176 togs i bruk, anser en respondent, ha ökat på 
osäkerheten, framförallt när företagen har mycket marknadsvärderade tillgångar och en stor 
balansräkning. Detta skapar en högre volatilitet i redovisade siffror. 
 
Det framkommer under knappt hälften av intervjuerna att vilken information man behöver 
varierar från sektor till sektor. För exempelvis konsultbranschen räcker det med att göra sin 
”hemläxa” väl, samma parametrar driver och utvecklas på samma sätt och där blir 
fundamentala värden och historisk information viktig. För biomed sektorn föreligger en 
högre osäkerhet med olika förväntansbilder där även branschspecifik kunskap blir 
grundläggande. 
 
Några analytiker påpekar vikten av att våga ta till nya grepp och metoder. Någon påpekar att 
han brukar tala med bolagets konkurrenter för att få en bättre uppfattning om riskbilden. En 
annan menar att man mycket väl borde kunna gå ut och ställa sig utanför H&M och betrakta 
kundtillströmningen och en tredje hänvisar till mer mjuka variabler som att man kan fråga 
bolagets kunder direkt och kan på så vis få ett förtroende för bolaget trots att man tycker att 
ledningen kanske är undermålig i sitt utvecklande av potentialen. En analytiker säger att han 
fick råd från sin arbetsgivare att inte lyssna för mycket till managements presentationer. För 
att kunna sticka ut hakan måste man hitta andra väger än de som förväntas av en analytiker. 
Samtidigt måste man vara hyfsat slipad på redovisning för att se vad som döljer sig bakom 
siffrorna. Som en analytiker uttrycker det, är många företag kreativa i sitt sätt att redovisa sin 
ekonomiska ställning.  
 
En analytiker tillmäter årsredovisningen och delårsrapporten något mindre betydelse. Han 
menar att de bara är aktuella den dagen de kommer för att på detaljnivå uppdatera sin modell 
för att få en korrekt grund att blicka framåt från, därefter är den helt ointressant. Men hävdar 
samtidigt att visst spelar informationskällor en roll i den likriktning vi ser i estimaten. En 

                                                 
176 International Financial Reporting Standards infördes för alla noterade bolag1 januari 2005, för närmare 
information om IFRS besök webbplats: 
http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/D1BCCD7E47A731D7802570DC00358655 
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respondent påpekar att i slutändan ”skrapar vi bara på ytan” när det kommer till 
årsredovisning och kvartalsstatistik. 
 
Tiden lyfts fram som en viktig faktor i sammanhanget under majoriteten av intervjuerna. En 
övervägande majoritet påpekar att tiden är knapp. Mer tid ger möjligheten att gräva djupare i 
de bolag man analyserar. En analytiker har dels en roll mot sin arbetsgivare som vill att han ska 
kunna värdera så många bolag som möjligt, dels en roll mot kunden att vara så bra och 
träffsäker som möjligt. Dessa bitar är krävande från båda håll simultant menar många 
analytiker. Ställtiderna uttrycks vara korta där kunden inte sällan ber om en rapport som ska 
vara färdigställd inom en viss tid vilket inte är förenligt med analytikerns vilja att göra en 
genomarbetad analys. Fem analytiker tror att genom följa för många bolag leder till en 
utspädning i kvalitén på analyserna och tidsbristen gör att man lyssnar mer till bolagens 
guidence och man hamnar närmare klustret av analytiker. Någon analytiker anser att man inte 
bör följa mer än fem bolag, en annan tror att gränsen går vid tio bolag. En analytiker menar 
dock att seniora analytiker inte ska påverkas av tidsbristen då de ofta har en klar uppfattning, 
men att mycket väl juniora kan tänkas påverkas mer av guidence pga. tidsbristen.  
 
Flera analytiker menar att en liten del av en analytikers arbetstid utgörs av modellerande, 
räknande och skrivande av rapporter. En analytiker beräknar att uppemot 80 % av an hans tid 
består i en säljfunktion som tar mycket tid i anspråk. De bolag som en analytiker följer i en 
bransch kan vara mycket olika till sin karaktär och att inte hinna ta tag i alla analysbitar bidrar 
till en frustration och gör att man hamnar närmare analytikernas konsensus, och tillför mindre 
värde till kunden. 
 

”Känner du dig inte riktigt säker på att du räknat rätt och gjort din hemläxa bättre än 
alla andra och alla andra har fel så tror jag att det finns en tendens att man inte vågar 
sticka ut fullt så mycket. Av olika skäl vågar du inte ifrågasätta ledningens syn på 
kostnadsbesparingar som man tror inte ska bli så mycket. Egentligen känner man 
instinktivt att de kommer att bli mycket mindre, men för att vara på den säkra sidan 
väljer man att sticka ut lagom mycket.” 

 

”Tiden är ju alltid knapp, det är tight med tid, det är inget att hymla med. Ser jag att 
jag har ett bra case pushar jag för dem, och ett mindre case blir det avsiktligt mindre 
tid för” 

 
Där analytikern kan tillföra värde lägger han ner sin tid och försöker skapa information och 
han blir mer case-baserad och affärsdriven i sitt arbete. Case kan dock vara svårt att hitta i 
bolag. För resten av bolagen blir det mer sk. maintenance, att underhålla modellerna med nya 
siffror och hoppas på att inget avsevärt inträffar för bolagets del. Marknaden går mot en case-
baserad metod eftersom kunderna är mycket kompetenta i jämförelse med för 10 år sedan, 
där diskussionen med kund idag blivit allt viktigare. Följden av detta, enligt en analytiker, blir 
att kvalitén på konsensus försämras. 
 
7.5 Osäkerhet och risker 
 
Det råder en enighet bland respondenterna att man som analytiker är en egen företagare där 
det handlar om att bygga upp sitt eget varumärke. Om en prognos slår fel, är det analytikern 
som har fel personligen.  
 

”Risksymmetrin är som sådan att det är bättre att ha fel med alla än att ha fel själv, 
som i alla sammanhang.” 
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En analytiker talar om analytikerbranschen som att det inte förekommer någon riskpreferens 
och att folk generellt är riskaverta. Vad som bestämmer riskavvägningen är den upplevda 
risken i marknaden, där det i dagsläget finns en god trend, vilken påverkar utfallet för hur 
mycket en analytiker vågar sticka ut. Att jobba som analytiker handlar ytterst om att ta risker 
där det skiljer sig mellan analytiker hur mycket risk man orkar bära. Några analytiker menar 
att riskversionen inom branschen är hög. I sitt arbete får analytiker satsa åt båda hållen och 
det handlar därmed om att ta väl avvägda risker. Analytikerns karaktärsdrag anses av 
merparten av respondenterna spela in, där en mer aggressiv och våghalsig person från början 
är säker i sig själv medan en mer konservativ personlighet torde vara med modest i sina 
estimat.  
 

”Det är som att köra bil, att välja sina omkörningar. Vissa gör inga omkörningar 
fastän det är fritt, och andra gör vansinnesomkörningar och andra gör väl avvägda 
omkörningar. För att få en god renommé tar man väl avvägda omkörningar.” 

 
Graden av flockbeteende beror på den kunskap och erfarenhet en analytiker besitter om ett 
bolag. Majoriteten av respondenterna anser att om man följt ett bolag och en sektor under en 
längre tid och kan mycket om bolaget och har en god uppfattning om hur det började har 
man en större benägenhet att våga gå sin egen väg. Är man som analytiker ny på en sektor 
eller ett bolag är man angelägen om att få tag i en konkurrents analys och kikar extra på 
konsensus, tror ett par analytiker. Det handlar om en mognadsprocess hos analytikern, att bli 
mer ”siffersäker” och med tiden når man en större insikt och mod. Ju mer i början man är på 
sin karriär, ju mer osäker man är, desto mer tenderar en analytiker att vilja hålla i något. Det 
kan visa sig vara både äldre kollegor liksom att stötta sig på den allmänna uppfattningen. Om 
man som ny skulle sticka ut i sin prognos tror flertalet respondenter att man skulle börja 
ifrågasätta sin förmåga, om man verkligen kan det här bättre än andra erfarna analytiker. 
 

”Jo, absolut, jag tittade på dem som ansågs vara bäst på företag X, […]det tror jag att 
alla gör. Antingen förstår du, och kan och vill och vågar och sticker du ut hakan direkt 
och får rätt eller fel. Eller så börjar du med fegisvarianten och ligger någonstans nära 
konsensus och så har du din ”Initiation of Coverage” gjord, en gedigen och 
genomarbetad första analys, sen kanske du lever med bolaget några kvartal och ser 
vilket håll det barkar innan du tar ett ytterligare kliv och säger starkt köp eller sälj. Det 
kan jag tänka mig är en väldigt vanlig approach” 
 

Eller som en erfaren analytiker pregnant uttrycker det 
 

”Som ny är man mer osäker, självklart, man vågar inte sticka ut och tycka starkt på 
samma sätt som när man har gjort det förr.  Man vågar inte åka svarta pisten första 
gången heller.” 

 
Någon som är ny i branschen har inte samma etablerade kontaktnät med de stora 
institutionella investerarna och fondförvaltarna, vet inte riktigt vilka knappar som man kan 
trycka på som kunderna gillar och har inte ett trackrecord att falla tillbaka på varför det blir 
tyngre att ha väsentligt fel. Gör man många grova missar får man sedan leva med ett 
förtroendeproblem i den rådgivande roll en analytiker har. En analytiker hävdar att som ny 
kan man behöva ha rätt en tid för att uppmärksammas av kunden. Först efter en tid ser 
kunden att den nye analytikern faktiskt är mer träffsäker än andra analytiker som varit med i 
spelet en längre tid.  
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En respondent menar att ju längre man arbetat som analytiker och du går på samma 
presentationer och träffar samma företagsledningar lär du dig tolka informationen bättre. 
Man kan se på ledningen om de ser nöjda/missnöjda ut. Som ny däremot har du inte samma 
förmåga till att tolka denna information. När man då varit med ett tag kan det mycket väl bli 
så att man läser in informationen på samma sätt. En annan analytiker instämmer i detta 
resonemang och menar att om man följt samma bolag blir man trött och anser att man inte 
bör följa samma bolag i mer än tio år. 
 
Flera respondenter tror inte på resonemanget att en erfaren analytiker har mer att förlora på 
att sticka ut, då det ska mer till att en arbetsgivare skall vilja göra sig av med en analytiker som 
arbetat länge inom banken och för analytikerns del avskräcker inte ”sist in sist ut” på samma 
sätt som för en ny analytiker. Detta resonemang gäller vid något enstaka fel, det är 
acceptabelt, men har man fel under längre tid sätts problematiken i ett nytt ljus. 
 

”Att ha fel många gånger är en psykologisk faktor som inverkar på framtida 
risktagande.” 

 
Efter en rad misstag efter att ha stuckit ut innebär det en stor risk att sticka ut igen varmed 
man blir hämmad och kan känna sig ”vingklippt” enligt en analytiker. En analytiker beskriver 
hur man kan hantera en starkare upplevd risk. Då skulle man kunna tänkas göra en 
scenarieanalys med ett ”best och worse case” och sen låta investeraren ta de egna slutgiltiga 
besluten. På så vis har man bidragit på andra parametrar än de man vågat sätta och komma 
undan den starkt upplevda risken. Även om man gör en analys som hamnar i linje med 
analytikernas konsensus kan man till kund bidra med ett övervärde i form av en egen åsikt 
och argumentation. Några analytiker anser att risken avtar om man ser att någon analytiker 
redan vågat sticka ut från klustret: 
 

”Det är klart att det känns mer komfortabelt att någon annan stuckit ut och tycker som 
en själv.” 

 
En annan uttrycker det som att om det föreligger en viss spread bland estimaten för en aktie 
underlättar det för ens egen del att våga stick ut. Har man dessutom haft rätt några gånger 
ökar självförtroendet och man vågar stå för en stark uppfattning.  
 
Ett par analytiker resonerar att osäkerheten i en analytikers förmåga kan bero på vilket bolag 
som man analyserar. Bolag som har ett längre trackrecord och en begränsad tillväxt kan anses 
vara enklare att prognostisera eftersom man då kan utläsa trender och säsongvariationer. 
Vissa företag är mer genomlysta än andra, vissa bolags utveckling korrelerar starkt med vissa 
makroindikatorer, och då blir det något lättare. Men skall man däremot bedöma ett bolags 
intjäning flera år framåt börjar det bli besvärligt och osäkert menar en majoritet. Framtiden är 
oviss men med hjälp av bl. a. ”branschmänniskor” kan man spå upp till ett halvår framåt. 
Bortom den horisonten är det svårt att sia om, hävdar många respondenter, då framtiden är 
såpass osäker. Om konjunkturen skall fortsätta pga. makrofaktorer kan man ha en känsla om, 
men det kan å andra sidan ändra sig ganska snabbt. Detta leder, enligt majoriteten av 
analytiker, till att man litar på företagsledningarna och ingen analytiker kommer att avvika 
alltför drastiskt från detta. 
 
Under flera intervjuer framträder åsikter om en slags timingproblematik. En respondent 
menar att han sett exempel på analytiker som har haft en mycket stark åsikt på längre sikt om 
att ett bolag till exempel är undervärderat och något år senare har bolagets värde fyrdubblats 
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varför man i sak är korrekt i sin bedömning, men för de första kommande kvartalen ligger 
man fel i sin prognos. Under dessa första kvartal börjar kunderna att tappa förtroendet för 
analytikern och har han fel i mer än ett halvår börjar de ifrågasätta riktigheten i bedömningen. 
Detta leder till att ledningen på investmentbanken likväl kunderna externt tappar förtroende 
för analytikern. I förlängningen leder det till att han får sparken, i synnerhet i dåliga tider. Det 
innebär en stor risk för karriären att ha fel en längre tid mot konsensus och risken för det 
ökar eftersom att det råder ett enormt kvartalsfokus. En analytiker skall inta en långsiktig vy 
samtidigt som han skall rekommendera institutionella investerare vad de skall göra med en 
aktie de närmaste sex månaderna. Det kan vara så att som analytiker kan du se en kommande 
hotbild, men strukturella skift tar längre tid än man väntar sig: 
  

”…Så visar det sig att folk har fått rätt i slutändan men det är väl ingen som reflekterar 
över det egentligen. Kanske finns det någon som stöter på en gammal analys och blåser 
lite damm av den och känner att; fasen, han hade ju rätt i alla fall men fick kicken, han 
jobbar inte i branschen längre. Visst, det är ett problem”. 

 
Flera respondenter resonerar utifrån erfarenhet att det är lättare att ha fel i goda tider än i tider 
av nedskärningar.  
 

”Det är jäkligt kämpigt att stå ensam och ha fel, rent psykologiskt och med tanke på 
jobb. Det känns som man gör ett dåligt jobb och man börjar tvivla på att man faktiskt 
fattat det rätt.” 

 
 7.5.1 Kompensation och ranking 
Flertalet anser att ranking är mycket viktigt. Det finns både externa och interna rankingar. De 
interna rankingarna är kärnkundernas utvärderingar. Kunderna utdelar i dessa ett fast antal 
poäng till respektive analytiker och när dessa poäng sedan slås samman kommer en viss bank 
att rankas som nummer ett, två etc. på en couratgelista. Denna lista blir ”courtageavgörande”, 
dvs. den bank som är första rankad kommer kunden att göra en övervägande del affärer med. 
Varje röst som faller på en analytiker innebär för banken mer courtageintäkter. Följande citat 
reflekterar den övervägande delen respondenters åsikter i att vara högt rankad: 
 

”Mitt marknadsvärde ökar och bank X kommer att betala mig en rörlig kompensation i 
slutet av året som jag inte tjänade igår. Så går dynamiken, det har ett stort värde att 
rankas. Men jag måste då ha en egen åsikt, att jag ger kunden en bra input. Men det 
kan straffa sig rejält om det går fel, då står man som värsta idioten. Det blir en 
avvägning.” 

 
Respondenter från de större investmentbankerna understryker vikten av ranking eftersom de 
har ett krav av sin arbetsgivare att vara högt rankade, åtminstone i topp tre, men gärna första 
rankad. Ett par av respondenterna tror inte riktigt på strategin om riksavvägning gällande 
ranking men förmodar att det faktiskt kan förekomma. Samtidigt säger man på en av 
investmentbankerna att här är nästan alla topprankade vilket måste betyda att de stuckit ut 
hakan. Men ett mynt har alltid två sidor. 
 

”Min egen ranking tappade jag förra året, tidigare var jag etta. Man önskar att man 
hade ”safat”, men det är rent egoistiskt i så fall, inte för firmans bästa ångrar jag 
något. Kunderna vill inte ha en dussinanalytiker, tolv andra säger hold i alla fall.” 

 
En reflektiv respondent tyckte att man kanske kan bli mer återhållsam när man är högt rankad 
och säger att det därför finns vissa ”dussinanalytiker” som konsekvent använder neutral 
rekommendation. Det blir problematiskt när kunder alltid förväntar sig att man ska ha rätt och 



FLOCKBETEENDE 

 - 51 - 

inte visar någon förståelse för att man kan ha fel och skäller på analytikern. Mitt i allt kan det 
bli ett konsensus av det hela när analytiker till slut inte vågar eller orkar sticka ut i längden. Det 
handlar om mycket pengar för kunderna. En analytiker menar att kunder har mindre förståelse 
när man har fel för en mindre svårbedömd bransch än för en svårbedömd och man måste göra 
sin ”hemläxa” väl. Kunden har ofta själv en detaljerad uppfattning om förväntningar. 
 
De största institutionella kundernas rankningar bedöms av alla analytiker som de viktigaste. 
Därtill anser flertalet att kompensation och ranking korrelerar och analytikern blir en viktig 
affärsdrivare därav. Ungefär hälften anser att externa rankningar kan vara viktig som en del i 
sin egen marknadsföring som finansanalytiker då den ger PR. Summan av de interna och 
externa rankningarna kan skissera en bild av hur mkt analytikerns chef bör betala en analytiker 
för att han ska stanna kvar på arbetsplatsen. Det tycks enligt respondenterna alltid finnas inslag 
av en rörlig del där det finns vissa som inte får något i bonus medan andra blir redigt 
kompenserade. Bonus är kopplad till hur hela investmentbanken går, hävdar ett par 
respondenter, då en investmentbank som går dåligt självfallet inte ger särskilt mycket i bonus. 
En analytiker menar att externa rankingen ökar hans värde internt när tex. Corporate Finance-
avdelningen skall sälja in en affär om börsintroduktion, kan de hänvisa till att de har en 
topprankad analytiker för deras sektor.   
 
Det har framkommit, under drygt hälften av intervjuerna, att för att bli topprankad behöver du 
nödvändigtvis inte ha mest rätt i dina prognoser utan snarare utgöra en god diskussionspartner 
mot kund. På så vis menar en respondent att det är därför man ser samma personer år från år 
som alltid är högt rankade. En annan analytiker är inne på samma spår och hävdar att 
personkemin är viktig i den kommunikation som förs med kund. 
 

”Den viktiga komponenten är vad kunderna tycker, vad jag är värd för firman, vad jag 
drar in till firman. Där det viktigaste är att kunderna gillar vad man håller på med. 
Rätt är jättebra, då blir man mer uppskattad. Men det är helt värdelöst om jag gör en 
stor rapport som sen skickas ut men ingen läser den och jag hade rätt, det är korkat.” 

 
7.6 Analytikerns prövningar 
 
Alla respondenter tycks eniga i att man som analytiker aldrig har 100 % rätt och att alla gör fel 
någon gång med jämna mellanrum, men det är självfallet jobbigt att ha fel. Ett flertal analytiker 
menar att även om man har fel då och då, har man förhoppningsvis över tiden mer rätt än fel. 
En analytiker definierar att ha rätt innebär inte att har rätt i riktkursen utan att man framförallt 
har rätt i riktningen. En respondent talar om en uppkommande stress i modellerandet som han 
själv kallar ”modellstressfaktor”. Under beräkningens gång där uppemot tusentalet beräkningar 
görs måste koncentrationen vara på topp, då ett litet misstag kan ge ett stort utslag. Detta kan 
leda en analytiker till att ”putsa” lite på siffrorna ifall man gjort något fel och justerar dem lite 
mot konsensus. En annan analytiker uttrycker att vissa är mer benägna att göra en sk. ”quick 
and dirty”. 
 
När ny kontrasterande information tillkännages kan den vara svår att ta till sig. En respondent 
menar att det aldrig är roligt att ha fel utan den ”mänskliga faktorn” måste vägas in i fall som 
dessa. Det uppstår en stress där flera analytiker uttrycker att det är framförallt kunder och 
arbetsgivare som spelar in mest i graden av stress man känner. Ett par menar att även 
mäklerisidan utgör en stressfaktor. Några uttrycker det som att man får ta ”mycket stryk” när 
man har fel. En annan respondent uttrycker det lite krasst: 
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”Du får jättemycket skit när du har fel, det är hårdare än vad alla tror.” 
 

Några analytiker tror att en upplevd eller faktisk påtryckning från kunderna kan avskräcka 
analytikern från att sticka ut i alltför hög grad där ett fel kan leda till en stor förlust för kunden. 
  
Vid ny negativ kontrasterande information anser flertalet av analytikerna att man har svårt att 
ta till sig den och att man försöker trycka på det som är bra med det case man framfört till 
kund. I en optimal situation är en prognos inte fast utan är under ständig bearbetning. Om 
man gör stora förändringar händer nåt med vad man faktiskt tycker aktien är värd. Skulle en 
stor strukturell förändring ligga bakom menar en analytiker att han skulle revidera helt. En 
annan analytiker menar att det beror på personligheten hur mycket man vågar revidera sin 
prognos. Men att göra det i för lite utsträckning missar man budskapet. En tredje analytiker 
säger med viss eftertänksamhet att man väldigt sällan brukar gå från köp direkt till sälj och får 
medhåll av en annan att det blir en gradvis process, och det går framförallt långsamt på skalan 
från köp till sälj än tvärtom. Ytterligare några respondenter uttrycker det som att det är svårt 
att ta till sig ny kontrasterande information då man undermedvetet önskar motta information 
som ger bekräftelse på att man har rätt. För att marknadsföra sig själv och för att inte visa på 
att man har fel menar någon att man kan låta meddela till kund att informationen redan 
diskonterats i aktien. Information som bekräftar analytikerns ståndpunkt tenderar däremot att 
övertolkas. Därtill menar ett flertal analytiker att man tenderar att ta tid på sig för att gå 
igenom den nya informationen istället för att konstatera att man har fel och direkt ändra i sin 
modell och då blir följden en eftersläpning i revideringarna. Men man försöker ha en objektiv 
inställning till ny information: 
 

”Det är en utmaning att ta till sig varje ny informationsbit och ifrågasätta, ju mer man 
lär sig om bolaget är det inte svart eller vitt. Det är två vågskålar av plus och minus, 
adderar du ett minustecken, är det tillräckligt för att byta fot, är det tillräckligt för en 
utveckling åt motsatt håll? […]jag tror man har en trappa av nedrevideringar för att 
man tar lite grann i taget och tänker att snart vänder det igen och det funkar så åt 
andra hållet också, det blir lite trögt Det är sällan man får en signal och tänker; nu 
halverar vi EPS, men det kanske man borde göra.” 

 
Kunden spelar enligt en respondent in i sammanhanget: 
 

”Det har att göra med mitt budskap mot min kund och du säger att aktien står i 300 kr 
och ska upp till 350 kr. Om du dagen efter sänker din rekommendation och tycker att 
aktien ska ner till 250 kr så undrar kunden vad fasen du håller på med. Om det inte har 
kommit någon extrem nyhet eller något radikalt så är det svårt att motivera. Då gör 
man det gradvis...” 

 
Därför menar han att det tenderar det att bli lite klustrat och ingen avviker i för hög grad.  
 
En känslig fråga under intervju var om analytiker värderar sin omgivning som en 
informationskälla, och i synnerhet andra analytiker. En analytiker säger att vissa analytiker 
vågar tycka till men han tror att det vanliga är att man tittar vad konsensus ligger och lägger 
sig där intill. En annan analytiker svarade spontant att omgivningen ibland kan tros besitta 
mer och bättre information och väljer att exemplifiera med följande: 
 

”När en aktie bara går, som aktie Y, förstod jag ingenting och då fick jag panik, vad 
har jag missat och jag hade satt sälj på analysen inför rapporten och då går man 
verkligen tillbaka; jag frågade företaget om de ändrat i någon guidence, har de varit 
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på presentation på en annan bank, är det någon av mina konkurrenter som släppt en 
positiv analys och vad står det i så fall i den?” 

  
Hälften av analytikerna säger att om de divergerar från andra konkurrenter i den sektor de 
följer, och då framförallt investmentbanker med en hög status, väljer man att gå tillbaka till 
sin egen analys för att räkna om ännu en gång, då man tenderar att undra vad man själv 
kanske gjort för fel.  
 

”Jag vet mycket väl vad mina konkurrenter gör genom kunder och de vet mycket väl 
vad jag gör, och där kan jag finna en motåsikt.” 
 

Ligger man avsevärt fel tenderar man utav ren självbevarelsedrift att fundera både en och två 
gånger varför man tänker så extremt olika. Men några menar att man sällan vet som ligger 
bakom konkurrenternas estimat. Detta blir en fin avvägning över hur mycket man vågar 
sticka ut och hur nära man ska lägga sig jämte konkurrenterna. Några analytiker tycker det 
blir aktuellt att söka information när en konkurrent reviderar sin rekommendation, när ny 
analys är ute, om de gör mycket affärer eller vid stora börsrörelser. Då blir det viktigt att 
snabbt fånga upp om det är något nytt som man missat i sina kalkyler eller i 
informationsbruset.  När man tar upp ett nytt bolag till bevakning tycker en analytiker att det 
blir viktigt att se om det finns andra analyser på marknaden och få tag på dem på något vis. 
En annan analytiker hävdar att det är hans skyldighet att läsa en konkurrents rapport om han 
kommer över den, som en form av konkurrentbevakning. Om denna rapport därtill visar sig 
innehålla insiktsfulla resonemang tror han även att han kan påverkas av det 
 

”Status är viktigt. Det är inte så ofta jag letar efter någon annans research men om 
någon mäklare via någon annan kund fått tag på en, så läser jag dem som är rankade. 
Jag bryr mig inte om vad Kaupthing tycker. Men det finns säkert jätteambitiösa 
personer där.” 

 
Den övervägande delen av respondenterna menar att investmentbanker med en hög status, 
där Carnegie och Enskilda återkommande får stå som exempel, tillmäts störst betydelse om 
man skulle få tag i någons analysrapport. En respondent förtydligar och hävdar att eftersom 
Carnegie och Enskilda har analytiker med stor erfarenhet som följt bolagen länge och 
upplever dem som duktiga analytiker är det givet att man fäster en större vikt vid dessa än 
nyare analytiker på en mindre firma.  
 

”Man kanske luras lite av varumärket också, det spelar säkert roll.” 
 
Några analytiker tror att detta fenomen är mer förekommande på de mindre firmorna där 
man per analytiker följer fler bolag och konsekvensen av det blir att man inte hinner göra en 
gedigen analys på samtliga bolag och hamnar närmare de stora bankerna. Men han anser att 
status blir relevant i sammanhanget: 
 

”Kunder är inte dummare än att om Carnegie gör någonting så kollar de med oss: Vad 
tycker ni om det här? Men man ska ju veta att det inte finns så många firmor som 
räknas där uppe. I Sverige finns knappt en handfull som faktiskt är spelare i det här 
spelet av institutionella investerare. Det är mycket intressantare vad Carnegie gör än 
vad H&Q gör, de räcker inte ut till de här kunderna.” 

  
Även om man försöker att inte fokusera på konkurrenter kan mycket väl en positiv syn bland 
konkurrenter utgöra en viktig parameter, enligt en analytiker. Skulle alla vara positiva finns 
det en mindre risk att sticka ut då man vet att massan inte tycker tvärtemot vad man tycker. 
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Med detta torde man få ”en medvind rent kursmässigt”. Marknaden lystrar mer till vad de 
stora investmentbankerna har att säga om en aktie, deras rekommendationer blir 
självuppfyllande.  
 
Flertalet analytiker är överens om att det finns en uppenbar risk att man formas av tillgänglig 
information i rådande trender på marknaden, analytikernas konsensus och enskilda 
konkurrenters estimat. En analytiker säger att det finns ett tydligt intresse från kundsidan som 
funderar i banor om en analytiker som kan se det med nya friska ögon. Det blir av intresse att 
ha någon som inte följt en bransch tidigare och gör ett utfall och bortser från vad alla tycker. 
Men likväl som en annan analytiker säger att så länge ett existerande konsensus finns kommer 
konformitet att uppstå då man undermedvetet påverkas av det. Men samtidigt bidrar 
konsensus till att man synligt kan avvika.  
 

”Om alla andra tycker att en aktie är värd runt 180-200 kr och så med det i bagaget 
har du någonstans mentalt förberett dig på att du ska hamna där någonstans också, 
och inte på 800 kr eller 5 kr. Det är ju svårt att avskärma sig från det. Framförallt 
påverkas man undermedvetet. Det är ju utmaningen.” 

 
Samtliga respondenter har under intervjuns gång antytt eller uttryckligen hävdat att man vet 
var det sammanställda analytikernas konsensus ligger. Det blir då svårt att vara objektiv som 
ett par respondenter uttrycker det. Denna tillgängliga information bildar ”förmodligen ett 
ramverk” och kan påverka både medvetet och omedvetet. 
 

”Ponera att jag inte har någon aning innan och får EPS på 1 krona och jag tittar i 
efterhand och det ligger på 0,50 kr. Då reagerar jag med att jag måste ha gjort fel. Jag 
går igenom allt igen och jag kommer fram till 0,75 kr men jag kommer då kanske att 
lägga mig på 0,60 kr vilket fortfarande är 20 % över konsensus. Men jag vet att det 
borde bli 0,75 kr varför jag har anledning att justera upp estimaten allteftersom 
rapporterna blir bättre. Det finns visst vissa inslag på marginalen, men det skulle jag 
aldrig erkänna” 

 
Eller som en annan respondent väljer att uttrycka det: 
 

”Har du en stark rekommendation kanske du lägger dig lite under mot vad du tror för 
att sedan vrida upp estimaten, i alla fall om ett konsensus finns.” 

 
En analytiker hävdar att han skulle begå misstag i sitt yrke om han gick ”all-out” och han 
menar att man självfallet reviderar upp successivt. Drygt hälften av analytikerna resonerar på 
detta sätt, att inte sticka ut för mycket, utan revidera upp sakteligen. En respondent menar på 
att det har att göra med självförtroende och kunskapen inom sitt yrke om man färgas av givet 
konsensus på förhand och rådande marknadstrend. En respondent tror att denna inramning 
går hand i hand med erfarenhet men resonerar att om man skulle få fel kvartal efter kvartal 
och konsensus visar sig ha rätt gång på gång, har man i åtanke att man måste ha räknat fel. 
Men i längden tror han, liksom de flesta andra respondenter, att det betalar sig att avvika.  
Samtliga analytiker anser att man ska ha en åsikt och att man vill avvika från de 
dussinanalytiker man ser i klustret. Enligt många analytiker har trenden de senaste tre åren 
visat på att det är fördelaktigt att avvika, att kunden uppskattar det. Men samtidigt 
förekommer det en likriktning mellan analytiker för bolag som följs av fler analytiker: 
 

”Med ett bolag som bolag X som följs av kanske 35 analytiker är det vanligt att man 
följer konsensus i det bolaget, bilden är homogen. Såna konsensusanalyser bidrar inte 
med mycket till kunderna eftersom du kan finna den informationen på annat håll, tex. 
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Bloombergs. Det man kan tillföra till kund är att avvika och ha en väsentligt avvikande 
analys. Det är den uppfattningen jag har av kunderna att de är villiga att betala för” 
 

En analytiker menar att det vore förlegat att tro att kunden finner det av intresse att alla 
analytiker ligger lika och hävdar att kunden hellre betalar för att en analytiker har en egen åsikt 
vare sig den är rätt eller fel. Flera analytiker hävdar just detta, att dialogen är det viktigaste 
verktyget att förmedla sitt budskap än att ha rätt eller fel. Hamnar man fel straffas man men 
dialogen utgör ett vikigt verktyg i att parera felen. Så länge man har väl underbyggda argument 
kan en diskussion ta fart. Analytikerna menar att kunden är intresserad av ny och intressant 
input. För att göra goda affärer över tiden behövs det bra idéer som inte marknaden och även 
många gånger konsensus inte insett. Några analytiker som varit med en tid i branschen 
understryker att marknaden står i ständig förändring och kundernas preferenser ändras med 
den. Målen från kund är extremt rörliga varför analytikerna är väldigt anpassningsbara för att 
kunna skapa affärer: 
 

”Efter IT-kraschen ville alla kunder ha en speaking-partner, man var som en 
jourhavande psykolog, och då ville kunden ha genomarbetade case. Sen när kurserna 
började röra på sig ville kunden mer ha löpande rapporter.” 

 
En del av analytikernas skrivna handlingar når offentligheten och således media. Den största 
samstämmigheten bland analytikerna gäller bilden av media. Majoriteten bryr sig inte om vad 
media skriver om dem och analytiker försöker även ge dem så lite information som möjligt. 
En respondent tror att det framförallt är de större investmentbankerna som undviker att tala 
med media medan de mindre firmorna tenderar att vara mer öppna. Hälften av 
respondenterna anser media ha en framsida likväl som en baksida. Media kan vara bra för en 
analytikers varumärke. Desto högre ”hype” om vem som är stjärna desto mer ökar 
analytikerns värde på marknaden. Men samtidigt fungerar det likvärdigt och motsatt håll. Det 
är lätt att man som analytiker hängs ut där media lätt kan finna en fadäs och då blir det tufft. 
Att analytikers prognoser finns tillgängligt för allmänheten anser analytikerna inte påverka dem 
i deras arbete. Det allmänheten får ta del av är egentligen bara generella tekniska saker, en 
pusselbit av en analytikers arbete. Kunderna betalar för analytikerns tjänster och analyser och 
detta delas inte med till media. Således kan media inte komma med någon saklig kritik utan 
den möjligheten har bara kunderna och således lyssnar analytikerna enbart till sina 
nyckelkunder.  
 
7.7 Börsklimatet 
 
Vid varje intervju har respondenterna kommit att beröra börsklimat och trenders påverkan för 
en analytiker. En respondent konstaterar att i dagens positiva börsklimat har riskbenägenheten 
ökat för marknaden varför analytikerna vågar särskilja sig mer från konsensus. I det bistra 
börsklimatet efter IT-bubblan var man mer återhållsam i sina prognoser.  
 
Det framkommer att i tider av konjunkturuppgång och god teknikutveckling och vice versa 
kan man få tidsperioder på börsen som klart överstiger/understiger vad som är motiverat, sk. 
over- och undershoot. Flera analytiker är mycket säkra på att det ligger mycket psykologi i 
detta fenomen där marknadens aktörer blir ohämmat positiva eller pessimistiska i en 
hausse/baisse. En resonerar vidare att en analytiker skall vara fundamental i en omallokering 
av kapital men i en tid där aktien tenderar att bara gå och gå och är i hans mening gravt 
övervärderad är det svårt.  
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”…aktien bara går och går och är jättedyr och jag sitter med sälj till kunderna och 
mäklarna för ut det budskapet...jag får en massa skäll och smisk och jag tvingas 
revidera till köp, vilket är katastrof. Det blir en form att flockbeteende i detta.”  

 
Samtidigt menar en annan analytiker att i dessa tider av trender måste tidsperspektivet i en 
analytikers arbete bli mer kortsiktigt. En tredje understryker att historiken blir alldeles för 
viktig vid en värdering och man tror att samma händelser kommer att upprepa sig. 
 

”Bolagen tror att jag bestämmer kursutvecklingen men jag är bara en i mängden. 
Detta gör att min fundamentala aktieanalys bör nog hela tiden kompletteras med en 
bild över hur jag tror att alla andra tycker.” 
 

Börsklimatet gör att man får en mer positiv bias där det ökade börsintresset driver på. En 
respondent menar att ”aktiekurser är psykologi” och talar om säsongsmönster, trender och 
även placerarnas investeringsmönster som inverkande faktorer.  
 
En annan analytiker som började i slutet av nedgången efter börsbubblan kring 2003 fick dock 
se den ohämmat negativa sidan. Han kunde ofta komma till jobbet på morgonen och finna 
ytterligare en tom plats och ett mail om att någon slutat. När det som idag igen går bra och 
man kan se ett starkt momentum i en aktie är det i längden svårt att finna nya argument för en 
fortsatt uppsida men känner man i ”maggropen” och tror på fortsatt starkt momentum sänker 
man inte rekommendationen. Det handlar om att ha en viss marknadskänsla. Beträffande 
neråtgående trender sitter man som analytiker i en mycket prekär situation, speciellt om man 
hamnar efter och får justera lite grand i taget. Alla är sura i en neråtgående marknad och det är 
analytikern som ofta får ta smällen 
 
Drygt hälften av analytikerna kan se en koppling mellan likriktning och överoptimism. Som 
analytiker förväntas du analysera psykologin och trender. Men samtidigt som kvartalsfokus 
dominerar bör man se i ett längre perspektiv för att slippa hysterin åt endera hållet.  
 

”Du ska vara analytiker för aktien och värderingen på aktien stämmer många gånger 
inte överens med det fundamentala” 
 
”Det är ett ofog med undershoot och overshoot. Jag tycker fortfarande att aktie X är 
för dyr men jag inser att den kommer att fortsätt gå och får sälla mig till flocken, det är 
så det funkar”. 

 
Flertalet analytiker hävdar med emfas att man måste hänga på en trend, annars skulle man 
begå ett misstag i sitt yrke. Men meningarna går här isär. Ett par analytiker säger att det är 
besvärligt med trender men likväl tror de att om man tror på en positiv trend måste man 
kunna backa upp sina argument med fundamentala värden, och visa på en viss rimlighet, 
annars skulle inte kunderna lyssna till en. Det är då inte tillräckligt att hänvisa till ett positivt 
momentum eller att trenden förutspås fortsätta.  
 
En analytiker resonerar om tendenser om överoptimism: 

 
”Problematiken ligger i rekommendationsstrukturen. Har man köp, betyder det att 
aktien kommer gå bättre än index eller att den ska gå upp i absoluta termer? Över 
tiden har man en positiv drift. Om det uppfattas som att du säger sälj att den ska gå ner 
i absoluta tal har du den driften emot dig. Därför tror jag att folk är lite försiktigare.” 
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Flera analytiker menar att de också besitter en beroendeställning till företagen för att de skall få 
tillgång till ledningen och den information de förfogar över. Genom att vara mer positiv till 
bolagets aktie blir bolagen mer välvilligt inställda inför roadshows, presentationer och andra 
tillställningar som i förlängningen gör att man som analytiker kan ge bättre service och 
kringinformation till kund. En analytikers rekommendationer kan av oprofessionella ledningar 
tas personligt om de är negativa. Om ledningen står och väljer mellan två analytiker, varav en 
har säljrekommendation och den andre har en köprekommendation är chansen överhängande 
att ledningen väljer att ta med den senare på roadshows. Detta innebär att om en analytiker 
lägger sig neutralt menar han egentligen sälj många gånger. 
 

”…en viktig del i vår service mot kund är att dra runt företag på roadshows, 
framförallt internationellt, och det vill man ju göra. Men man skulle skuta sig själv i 
foten, riktigt ordenligt, om man bara skulle komma med köp på allting.” 

 
En analytiker menar att denna optimism bland analytiker inte hade sett likadan ut om 
kunderna inte hade utvärderat analytikern efter analytikernas bolagskontakter. Någon tillägger 
att har man en negativ rekommendation på ett bolag är det mycket viktigt att ha väl 
underbyggda argument för det. Ett par analytiker förtydligar att banken inte tjänar pengar på 
neutrala rekommendationer och menar att det är lättare att ge en positiv rekommendation än 
en negativ. En analytiker som värderar lite mindre bolag väljer att inte lägga sin tid på 
övervärderade aktier. Folk vill tjäna pengar varför analytikerns uppgift i första hand är att 
hitta undervärderade aktier. Det är därför människan väljer börsen, för att slå sparräntan. 
Därför blir man positiv till marknaden över tiden. 
 
 7.7.1 IT-bubblan 
Respondenterna tenderar att självmant återknyta till den spektakulära tiden kring 
millennieskiftet. De respondenter som genomlevt denna tid beskriver den med starka ord 
och inte sällan utan en viss smärta i rösten då det inte var något ovanligt att hamna fel i 
sina prognoser.  Även om börsen haft en positiv trend de senaste åren är de samstämda i att 
idag levererar företagen faktiskt vinster och P/E-talen är förhållandevis låga i jämförelse med 
år 2000. Då var förväntansbilden en helt annan och bestod av bara ”luft” och kvalitén på 
rådgivningen var då mycket dålig. En analytiker menar att IT-bubblan berodde på att man 
”extrapolerade” trender från tidigare begränsade historiska data och man trodde att det skulle 
fortsätta på samma sätt pga. av den nya ekonomin och världsordningen. En respondent som 
kom som nyutexaminerad student några år innan börsen nådde kulmen försökte använda de 
teoretiska modeller som han lärt sig med resultatet att han missade hela uppsidan av trenden. 
 
Under IT-bubblan i Sverige framkommer att analytikern fungerade som ett 
marknadsföringsverktyg för sin investmentbank, att vissa rekommendationer var delvis drivna 
av Corporate finance avdelningen. Om Corporate finance avdelningen fick in ett uppdrag var 
det inte särskilt vanligt att analytikern var negativt inställd. Vid en IPO är en analytiker med 
och skriver en rapport som utgörs av analytikerns personliga uppfattning, och det blir en form 
av marknadsföringsverktyg. En analytiker menar att han aldrig i sin analys skulle gå ut och säga 
att den aktien på något sätt är dålig. Men alla analytiker menar att idag har förutsättningarna 
förändrats där man inom respektive bank har strikta compliance regler om vad man får skriva 
och säga, vilka är än hårdare än de rekommendationer som ges ut från tex. Finansinspektionen 
och andra oberoende branschorgan. Ett par analytiker tar upp ämnet om etik och nämner ett 
Institutet CFA177 som ger en självstudiekurs på tre år med fokus på professionalism och etik 
                                                 
177 Chartered Financial Analyst (CFA),  http://www.cfainstitute.org/ 
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bland finansanalytiker och fungerar som en säkerhetsstämpel. Den lär ut metoder för hur en 
analytiker skall hantera de gråzoner som finns inom yrket som tex. mutor och goda underlag 
för analyser etc. Detta tillsammans skall leda till att analytikeryrkets status ska förbättras och 
det blir svårare för en analytiker att ge ”dålig” rådgivning. Branschen genomgår i dagsläget en 
sanering och håller på att rena sig själv som en följd av IT-bubblan och den likriktning och 
”konstiga rådgivning” man sett i USA som gett dyra påföljder.  
 
Juridiskt sett är analysdelen och investmentbanking åtskilda idag och de kinesiska murarna har 
blivit betydligt högre de sista åren. Den analys som en analytiker utför i samband med en IPO 
får inte innehålla någon rekommendation vilket en analytiker anser utgöra muren.  
 

”...min personliga uppfattning är ju ett marknadsföringsverktyg, det ska man ju inte 
leva i någon naiv tro att det inte är. Analysen skulle inte komma ut och säga att det är 
skit[…], visst i Sverige är en introduktion väldigt lönsam, men om vi genom den skulle 
göra halva vår kundbas pissed-off  skulle vi tappa oändligt mycket mer pengar på det” 

 
Skulle man vara negativ efteråt är det vanligare att man inte säger någonting alls. Emellertid är 
det analytikerns namn som slutändan hamnar på rapporten men samtidigt vill han tänka på 
firman. En respondent antyder att ett år då corporate finance gått bra är det troligt att de som 
jobbat med IPO:s faktiskt får mer i bonus men det är inte på något sätt länkat direkt till en 
transaktion vilken modellen varit i USA. Respondenterna tydliggör att inblandningen med 
Corporate finance avdelningen är mer förekommande i USA där intäkterna är högre för en 
Corp. avdelning medan courtageavgifterna är förhållandevis låga. Så är inte fallet för Sverige.  
 
En analytiker som i början av intervjun anser marknaden som tämligen effektiv övergår 
senare i ett resonemang om IT-bubblan att tala om att det är trots allt är aktier och inte bolag 
som en analytiker rekommenderar. Analytikern säger med eftertryck i rösten att man helt 
enkelt skulle ha köp fram till mars 2000 och därefter sälj, något annat alternativ fanns inte. 
 

”Hade någon sagt 2000 att Ericsson skulle gå ner till 5 spänn hade man blivit 
idiotförklarad. Det finns ingen poäng i det, bättre att ligga 20 % under dagens kurs och 
sen jaga mer på vägen. Poängen är inte att ha absolut rätt utan relativt rätt. Det 
viktiga är att ha rätt i riktningen, inte riktkursen. Riktkurser är ett sätt att kommunicera 
enkelt. Riktkurser är mycket politik, i allmänhet drar man till med nåt [...].Alla hade 
fel. Politiker var ju med, det fanns fantastiska förväntningar, och det fanns mycket 
skepsis. Det gjorde ont att ha fel med 30 % när det går uppåt.” 

 
Kunderna har en respekt för hur analytikern värderar det teoretiska men kan du inte ge råd om 
aktien anser de att man faktiskt inte förstår hur verkligheten faktiskt fungerar. I en analytikers 
arbete ingår det att vara subjektiv. Våldsamma svängningar på börsen är oerhört svåra att 
fånga upp men som analytiker får du inte missa både en upp- och nedgång i en trend. Det 
skulle vara förödande för en analytikers varumärke. Man får absolut inte ha fel på vägen upp 
enligt en analytiker, då kan det sluta med att man blir omplacerad.  
 

”…det ligger jättemycket psykologi i det här med överoptimism och trender som jag 
inte kan något om. Det gör det så obehagligt, som under IT-bubblan, börsen är 
likviditetsstyrd och pengarna bara flödar, köp, köp ,köp…” 
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8. ANALYS  OCH DISKUSSION  
 

 

Fram till detta kapitel har mycken tid lagts vid att finna intressanta aspekter som leder till flockbeteende 
och sedan se hur verkligheten ur finansanalytikerns perspektiv är beskaffad. Vi har getts tid att smälta 
våra intryck och fundera över nya lärdomar efter insamlad empiri. Det är i detta avsnitt dags att analysera 
våra resultat och försöka finna förklaringar och härleda den förankring och förklaringsgrad tidigare 
forskning och teorier har i den omvärld finansanalytikern verkar och förhoppningsvis kunna finna nya 
insikter och samband.  
 

 
8.1 Psykologiskt perspektiv 
 
Som vi i början skrev vilar denna uppsats på en tes om att vi alla är människor, även 
finansanalytiker, och den empiriska studie vi gjort genomsyras av mänskliga och psykologiska 
undertoner i de uttalanden och resonemang som analytiker för. Vi begår alla misstag, 
påverkas av vår omgivning och känner osäkerhet ibland. Antagandet om att vi inte är 
fullständigt rationella kan appliceras på analytiker, vilka enligt utsago inte helt och fullt förmår 
lita till sin fundamentala analys, tvingas ”putsa” till siffror ibland, och undermedvetet 
påverkas av existerande konsensus och konkurrenters analyser. Att analytikern inte är 
fullständigt rationell bidrar till att den psykologiska disciplinen och Behavioral finances’ 
teorier blir tillämpbara för att föra en givande diskussion i detta kapitel 
  
Asch experiment liksom Olsens178 studie visar på att människan har en inbyggd känsla att 
söka konsensus och att inte motsätta sig gruppen. Om hon upplever att omgivningen tycker 
annorlunda kan hon även mot sin egen åsikt följa gruppens konsensus. Intervjuerna har 
förmedlat en bild att om analytikern observerar att han skiljer sig från konsensus startar en 
process som gör att han utvärderar sin prognos och ifrågasätter om han har fog för det han 
räknat fram. Det är alltför psykologiskt påfrestande att stå ensam och ha fel och det kan 
resultera i att analytikern börjar tvivla på sin egen förmåga. När analytikern upplever en 
uppgift som komplex, att värdera att företag innebär gissningar om framtiden vilket 
analytikerna själva påpekar att de inte kan veta någonting om egentligen, och en mängd 
beräkningar på vägen, kan han börja tvivla när konsensus ligger långt ifrån hans framräknade 
resultat. När han börjar tvivla tar han hjälp av sin omgivnings beteende, i detta fal konsensus 
och andra konkurrenters estimat och analysrapporter, som får utgöra en källa till information 
han kan jämföra sig med. Psykologin kallar detta beteende för social comparison där en 
referensgrupp utgör en hjälp vid en invecklad uppgift. Som framkommit under intervjuerna 
med analytiker leder denna jämförelse att analytikern ibland reviderar sin prognos och riskerar 
att hamna närmare konsensus. Som analytiker själv påpekar vill man sticka ut, men att visa sig 
avvikande i alltför hög utsträckning gör man inte, utan man lägger sig under för att kunna 
göra mindre revideringar i efterhand. 
 
 8.1.1 Analytikerns psykologiska överväganden för konformitet 
Socialpsykologin utvecklar en tankegång att allteftersom den fysiska världen blir mer osäker, 
tar individen hjälp av den sociala, och förlitar sig till den och inte sin egen ståndpunkt. En 
analytikers arbete är på intet sätt förutsägbart och graden av osäkerhet är hög då analytikerna 
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uttrycker att framtiden är svår att förutspå och analytikerna visar på en stor enighet i det att 
de alla har fel med jämna mellan rum och majoriteten understryker att det är bättre att stå 
med massan och ha fel eftersom du kan bli straffad hårt för att sticka ut hakan när du har fel, 
det är så ”risksymmetrin” är inrättad. En analytiker menar att ”du får jättemycket skit när du 
har fel, det är hårdare än vad alla tror”. En högre grad av osäkerhet, enligt socialpsykologin, 
föranleder en högre grad av konformitet, likväl som en komplex uppgift tenderar att göra. 
Några analytiker sammankopplade själva graden av osäkerhet och konformitet redan i vår 
öppna fråga. Känner man sig inte väldigt säker på sin sak och desto högre osäkerhet som 
föreligger i miljön, desto större sannolikhet för att analytiker färgas av sina kollegors 
förväntansbilder, påpekar ett par analytiker. För olika branscher säger en del analytiker att det 
föreligger en större osäkerhet som tex. biomed medan IT-konsultbranschen visat sig vara 
lättare och det räcker med att göra sin hemläxa väl. Det innebär en trygghet att sälla sig till 
flocken, just för att som analytikerna uttrycker det, att utfallen av att ha rätt eller fel när man 
sticker ut är såpass binära.  
 
Den typ att konformitet som vi skönjer mönster av enligt analytikernas uttalanden kan 
sammanlänkas till det socialpsykologin kallar compliance vilken kopplas till social press och 
påtryckning, men det behöver inte vara så att analytikern motsätter sig det utan motivet 
kopplas till att man låter andra analytikers åsikter utgöra en indikator för hur verkligheten är 
beskaffad, sk. informational influence, oavsett om man vet dess korrekthet med visshet. Denna 
konformitet sägs kunna kopplas till en analytikers karaktärsdrag; om han har en inbyggd 
självsäkerhet eller om han till naturen är mer modest av sig och sällar sig till de analytikerna 
som går under benämningen ”dussinanalytiker”. De analytiker vi intervjuat är ense om att 
karaktärsdrag spelar in för hur mycket man vågar sticka ut. Man ska inte glömma att den 
övervägande delen i Asch experiment valde att inte sälla sig till flocken och det kan säkerligen 
ha en förklaring i de egenskaper en människa besitter, hur självsäker han i slutändan är i sin 
ståndpunkt. Dock är en analytikers arbete betydligt mer komplext än att jämföra olika linjer 
sinsemellan, vilket skapar en osäkerhet. Som en analytiker sade att om man inte är säker på att 
man räknat korrekt och bättre än andra och ser att de andra analytikerna tänker annorlunda 
vågar man inte sticka ut så mycket 
 
Analytikerna påpekar i intervjuerna att ha en rad misslyckanden bakom sig minskar 
sannolikheten för att våga avvika, rent psykologiskt påverkar det framtida risktagande och 
rent praktiskt blir påtryckningen från kund och arbetsgivare en faktor vilken hämmar 
analytikern och driver honom mot konsensus. En analytiker framhåller att man i längden inte 
orkar eller vågar sticka ut när framförallt kunder förväntar sig att analytikern alltid ska ha rätt. 
Risken ökar att sticka ut om man haft fel flera gånger tidigare påpekar en analytiker. Att stå 
ensam och ha fel kan kännas påfrestande, rent psykologiskt, och man kan enligt en analytiker 
börja tvivla på sin egen förmåga. 
 
Att välja vägen till konformitet handlar inte bara om karaktärsdrag och tidigare misslyckande i 
karriären kopplat till en yttre press utan analytikerns kan även motsätta sig konsensus men 
likafullt tvingas sälla sig till flocken pga. ett rådande kvartalsfokus. När det exempelvis är goda 
tider och aktien tenderar att bara tuffa på och en analytikers fundamentala analys konstaterar 
att aktien är övervärderad och analytikern sitter med en säljrekommendation men majoriteten 
har köprekommendation, kan en känsla av osäkerhet inträda. Spelet på aktiemarknaden 
fungerar som så att du till slut måste revidera upp din prognos, annars riskerar kunden att 
ifrågasätta din prognosförmåga och börjar tro att du som analytiker inte förstår dig på aktier. 
Kunden visar ibland på liten förståelse om du som analytiker har fel. Det blir en påtryckning 



FLOCKBETEENDE 

 - 61 - 

från kund, det blir en påtryckning från arbetsgivaren då analytikern inte får ha fel för länge, än 
mer otänkbart om han är ny i branschen och det blir en påtryckning från den rådande 
trenden och investerarnas köpglädje. Detta sammanräknat kan driva analytikern till ett 
konformt beteende vilket en analytiker uttrycker är ”katastrof”. I detta beteende finns ingen 
som helst antydan av rationalitet utan bara ett yttre påtryck tvingar analytiker ”att sälla sig till 
flocken, det är så det funkar” även om han tycker aktien är för dyr/billig, som en analytiker 
uppgivet konstaterat. 
 
Analytikerna har under intervjuerna sammankopplat att graden av flockbeteende tenderar att 
öka med hur många analytiker som följer en aktie då bolaget ofta är mer genomlyst och bilden 
är mer homogen och där brukar analytikern försvinna i massan. Denna tes stämmer överens 
med Meyers uppställda kännetecken för vad som ökar graden av konformitet. Råder enighet 
inom gruppen ökar likriktning medan om den homogena bilden bryts genom att en eller fler 
avviker minskar genast likriktningen. Skulle någon analytiker i massan sticka ut eller om det för 
en viss aktie råder en större spread mellan analytikernas estimat visar sig analytikern känna en 
minskad osäkerhet i att ha en avvikande åsikt och än mer angenämt känns det om den 
avvikande åsikten tycker som analytikern själv. Enkelt sammanfattat eliminerar analytikern 
risken för att stå ensam och ha fel.  
 
Socialpsykologisk forskning visar att individen eller gruppens anseende och status har en 
betydelse för graden av konformitet. Denna tendens föreligger specifikt bland finansanalytiker 
också. Analytikerna menar att självfallet tillmäter man ett större värde i vad investmentbanker 
med en högre status och större resurser gör och säger och skulle man få tag i en konkurrents 
rapport skulle man tillmäta en större betydelse vid en analys sammanställd av en högt rankad 
analytiker. Det ligger en del psykologi i detta beteende då man kan bländas av statusen trots att 
analytikerna själva inser att det med stor sannolikhet finns andra kompetenta analytiker på 
andra investmentbanker. En viss rationalitet kan skönjas i beteendet också då även marknaden 
lystrar till vad de stora bankerna av rang säger och det kan ge en medvind i att ligga såsom 
storbankernas analytiker gör.  Således utgör inte bara konsensus en viktig parameter utan även 
högt rankade banker specifikt är viktiga att ta i beaktande trots att det inte finns någon garanti 
för att de skulle ha mer rätt. Med statusaspekten får en analytiker fler riktmärken utöver 
konsensus att följa. 
 
Meyer skriver att om en människa tvingas offentliggöra sin åsikt är det mer sannolikt att hon 
kommer att ty sig till vad gruppen tycker. Detta fall kan inte entydigt appliceras på en 
finansanalytikerns arbete, dels av den förklaringen att analytiker väljer att inte bry sig om 
andras åsikter än kundens respons på analysen, dels av den anledningen att rapporten som 
analytikern skriver i sin helhet sällan når allmänheten. Ingen av analytikerna anser allmänheten, 
i synnerhet media, påverka dem i deras arbete eller utöva någon påtryckning. Däremot kan det 
vara av godo att hamna i tidningen när en analytiker lyckas i sin prognos, det är bra publicitet. 
Men inget tyder på att media kan driva den analytikern att foga sig till analytikerklustret. 
Analytikerna tycks härdade sen sviterna efter IT-bubblan då de risades i media. Det viktiga är 
trots allt vad kunderna anser då det är kundernas rankingar som är courtageavgörande.  
 
Socialpsykologin har sammankopplat att en svår uppgift i kombination med en finansiell 
belöning leder till en högre grad av konformitet men vi kan inte se denna klara 
överensstämmelse. Den rörliga kompensationen korrelerar med att vara högt rankad och för 
att bli rankad måste du sticka ut. Dock hävdar analytikerna att du ska ha relativt rätt samt 



FLOCKBETEENDE 

 - 62 - 

framförallt utgöra en god diskussionspartner i kombination med ”väl avvägda omkörningar”. 
Dessa två argument torde fungera som motverkande krafter vilket gör det svårt att fastställa 
betydelsen som kompensation och ranking utgör för graden av konformitet. Rimligtvis borde 
kompensationsaspekten reducera graden av flockbeteende men samtidigt behöver inte 
analytikern alltid avvika i särskilt hög grad utan argumentationen kan klarlägga nyanserna och 
ge kund en ny god input. Komplexiteten i uppgiften i att spå framtiden isolerat från en 
finansiell belöning likt vi redan antytt, skapar viss osäkerhet och avviker analytikern för mycket 
eller har fel för länge kan han börja tvivla och kan ta hjälp av sin omgivning. Som en analytiker 
menar kan strukturella skift tar tid och det är svårt att tima dessa. 
  
 8.1.2 Analytikerns förenkling av en komplex och osäker miljö 
Analytikerns tid beskrivs som en bristvara där han slits mellan arbetsgivarens önskan att han 
kunde värdera en massa bolag och kundens önskan om träffsäkerhet i värderingen. Denna 
tidsbrist och komplexitet som föreligger i en analytikerns uppgift ser vi skapa förutsättningar 
för analytikern att ta hjälp av de tumregler som Khaneman och Tversky formulerat, vilka kan 
ses som en påverkande faktor mot likriktning samt en försiktighet och trögrörlighet i 
analytikernas revideringar. 
 
Guedj och Bouchaud179 hävdar att analytiker flockas och för en argumentation om att 
analytiker har tillgång till samma informationskällor, men eftersom prognosfelen är för stora i 
förhållande till faktiskt utfall och analytikern ligger tätt klustrade i sina estimat måste det bero 
på informationens mångtydighet och att den är svårtolkad vilket leder den osäkre analytikern 
mot flocken. Det ligger självfallet en sanning i detta men analytikernas uttalanden visar att 
detta antagande ej till fullo lyckas återspegla helheten av den underliggande orsaken till 
flockbeteende. En analytiker kan hamna nära konsensus av den enkla anledningen att en 
förenklad insamling av informationsunderlag i kombination med tidsbrist ligger till grund. 
Under intervjuerna framkommer att det föreligger en viss enkelspårighet i analytikernas 
informationssökande. Bland några analytiker finns en medvetenhet om mer kreativa metoder 
att tillgå som att exempelvis ställa sig utanför H&M och räkna på kundtillströmningen, men 
att man gör det tycks inte vara något utbrett fenomen bland analytikerna. En analytiker 
hävdar att han talar med konkurrenterna för att komplettera riskbilden om företagen och en 
analytiker väljer att ibland tala med kunderna. I övrigt utgör balans- och resultaträkning, 
delårsrapporter, statistik och management guidence de huvudsakliga informationskällorna. 
Vår studie instämmer med Olberts studie från 1991 att det förekommer en likriktning i val av 
informationskällor och tillägger till hans studie att valet av informationskällor tenderar att 
skapa en likriktning mellan analytikers estimat eller åtminstone leder in analytikern i samma 
riktning. Dessa val av information anses av analytikern bero på den knapphet av tid som 
ständigt flåsar honom i nacken. 
 
Vi ser att idéerna att finna annan information finns, men man tenderar, utan en föreliggande 
motivationskraft, att ta en sk. ”shortcut” vilket förmodligen sker omedvetet pga. av den 
tidspress som analytiker upplever vilket kan sammankopplas med tumregeln availability. 
Analytiker säger att det kostar i tid att sticka ut och du måste självständigt söka efter annan 
information utöver den publika informationen. Följer analytikern för många bolag riskeras en 
utspädning av kvalitén på analyserna enligt några analytiker. Analytikern tenderar att lägga 
mer konservativa prognoser när man tvingas eftersätta exaktheten för att hinna med alla sina 
bolag. Availability menar att somliga signaler är mer kraftfulla än andra och fängslar 
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människan, i detta fall för informationens lättillgänglighet, och när tiden inte räcker till kan en 
analytiker tvingas att tumma på exaktheten och då ser konsensus inbjudande ut. Analytiker 
tenderar att lyssna mer till management guidence och man hinner inte ifrågasätta eller stämma 
av korrektheten i vad ledningen säger. Historiken i årsrapporterna tillmäts högt värde för 
prognoser och dessa fakta kan man inte ställa sig över. När framtiden är såpass osäker kan 
analytikern förenkla sin vardag och spara tid genom att inte avvika i för hög grad från vad 
management guidence säger och att förenkla informationsflödet till i huvudsak publik 
information. Analytiker förefaller inte ha tillräckligt med resurser för att skapa information 
och göra en fullgod research på alla sina bolag i den omfattning de önskar. Det blir en form 
av rutinsök som kan kopplas till det analytikerna kallar maintenance i rapporterna, att 
modellerna huvudsakligen uppdateras. Risken blir att man inte tillför mycket nytt värde till 
kund i form av annan kringinformation. Utfallet må bli av sämre kvalitet men analytikerna 
hamnar också närmare varandra i estimaten.  Däremot för caseorienterade arbetsmetoder 
föreligger inte samma problematik där en djupare analys görs vilket torde innebära att annan 
värdefull information eftersöks och man får ett affärsdrivande case att sälja in till kund. 
 
Analytiker visar sig ha svårt för att göra en objektiv bedömning och att inför en värdering 
beakta enbart fundamentala värden. Å andra sidan säger analytikerna att de ska ha åsikter och 
vara subjektiva och ge råd om en aktie, inte bara värdera den. Vad som förefaller än mer 
intressant är att denna subjektivitet inte behöver skapa individualitet. Analytikerna påstår 
själva att det är svårt att fjärma sig från de premisser som trender, konsensus och 
konkurrenter mentalt skapar. Alla analytiker i denna studie vet vad konsensus ligger och av 
denna enkla anledning tycks man färgas inför en stundande analys och värdering. Anchoring & 
adjustment, också en förenklande tumregel, sammanfaller väl med den verklighet analytikern 
arbetar i. Om analytikern nu står inför uppgiften att värdera en aktie skall rådande konsensus, 
trenden i marknaden, konkurrenternas estimat inte ha någon betydelse för analytikern. Men 
dessa värden har redan i sinnet förankrats. Dessa data ger förvisso analytikern möjlighet att 
synligt kunna avvika men den leder snarare till det motsatta enligt analytikernas resonemang. 
När denna information finns med i tanken vet man ungefär var någonstans man bör hamna 
relativt konsensus och som ett par analytiker säger, sker det i allra högsta grad undermedvetet. 
Även om det visar sig att man har en stark åsikt och avståndet till konsensus är högt tenderar 
man att revidera sin prognos eller ”putsa” lite på siffrorna och därmed lägga sig närmare detta 
förankrade konsensus. Detta tyder starkt på att under arbetets gång i en analys utvärderas och 
omvärderas den i relation till dessa värden. Och i linje med teorin om anchoring tycks 
analytiker göra för moderata förändringar i förhållande till vad man initialt får fram i en analys 
och var man i slutändan väljer att lägga sig i förhållande till konsensus då det enligt analytiker 
finns vissa ”inslag på marginalen”, och att man inte ska gå ”all-out” i vad man tycker. 
 
Vad som bör tilläggas är att i de flesta resonemang som analytikerna för är att man alltid 
hänvisar till konsensus när man talar om att sticka ut, där konsensus utgör en form av 
måttstock. Konsensus tycks utgöra en viktig parameter för hur en analytiker skall förhålla sig i 
sina prognoser. Även kunderna tycks ha observerat denna problematik och eftersöker 
analytiker som kan se det med nya fräscha ögon vilket dock innebär en svårighet. För så länge 
man har insikt om trender och konsensus som man som analytiker förväntas ha består denna 
problematik. Och kommer du dessutom in som ny för att följa en ny bransch är du dessutom 
mer osäker, enligt analytikerna i denna studie, och med en ökad grad av osäkerhet tenderar 
man att färgas än mer av andras förväntansbilder. Detta torde snarare leda till att ytterligare 
en till förstärker klustret av analytikernas estimat.  
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 8.1.3 En riskavvägning 
När ny kontrasterande information inkommer tycks det vara svårt som analytiker att bara 
byta fot, och gå från köp till sälj. Det uppstår en dissonans mellan analytikerns ståndpunkt 
och den nya informationen. För en analytiker är det svårt att ta till sig ny information som 
kontrasterar starkt då det signalerar att man har haft fel i sin bedömning och kunden kan 
komma att ifrågasätta. Analytiker visar sig inte ändra direkt i sin modell utan granskar 
informationen ordenligt och tenderar att göra en stegvis revidering vilket skapar en 
trögrörlighet. Detta resonemang håller flertalet analytiker med om. Även om man borde göra 
en kraftigare revidering, gör man det inte. Detta kan göra att det blir en eftersläpning i 
estimaten och analytikerna klustrar sig och ingen avviker i större utsträckning. Detta avspeglar 
en kombination att inte vilja erkänna grova fel och minska på den kognitiva dissonansen 
parallellt med att analytikern är osäker för att avvika för mycket från konsensus. 
 
Det framkommer att det ytterst handlar om att ta risker som analytiker även om 
riksaversionen inom yrket beskrivs som hög i likhet med Khaneman och Tversky 
prospektteori som talar om människan som generellt riskavert. Vad som ökar på risken att 
sticka ut är att en analytiker är sin egen och har han fel är det han personligen som ställs 
ansvarig för det. Detta resonemang torde utgöra grund för en riskavvägning för en analytikers 
karriärsituation, kommande rankning och kompensation. Även om ranking är viktigt, kan 
man när man ha fel förlora mycket varför en analytiker menar att det blir en avvägning. Vad 
som får en analytiker att ta risker har under intervjuerna visat sig vara delvis bundet till det 
börsklimat han verkar i. I en positiv trend är den upplevda risken i marknaden lägre för att 
det helt enkelt går bra och analytikern upplever det som mer säkert. I en neråtgående 
marknad däremot när analytikern kan finna en tom arbetsplats bredvid sig en morgon när han 
kommer till arbetet, kunderna är illa till mods och förlorar pengar och affärerna går sämre för 
hela banken blir den upplevda risken påfallande tydlig liksom den psykologiska påfrestningen 
och torde leda analytikern till en mer konservativ prognos närmare konsensus, som får utgöra 
en form av skyddsnät. Analytikerna menar att man blir mer återhållsam. Frågan består likväl, 
icke till fullo besvarad, hur mycket risk analytikern mäktar bära och svaret enligt fullföljda 
intervjuer torde bli att det varierar med erfarenhet, karaktärsdrag och den upplevda 
påtryckningen från kund och arbetsgivare. Man bör också betänka att en analytiker kan tycka 
att man sticker ut hakan genom att särskilja sig från konsensus med 2 %, och då blir frågan 
om det föreligger någon större risk med att sticka ut hakan. 
 
Som prospektteorin menar är människans upplevelse av en förlust betydligt starkare än en 
vinst av motsvarande storlek. Flertalet analytiker säger att det är tufft att sticka ut och ha fel, 
speciellt under en längre tid och i tider av nedgång, och några menar att det är tuffare än vad 
många tror. Upplevelsen av att bli omplacerad, förlora jobbet, känna sig oduglig, bli 
”idiotförklarad” som en följd av att stå ensam och ha fel är stark. Med tanke på den risk det 
innebär med att sticka ut kan det bli att man väljer det säkra framför det osäkra i enlighet med 
vad prospektteorin refererar till som certainty effects. Risksymmetrin säger flera analytiker ligga i 
att det är bättre att ha fel med massan än att stå ensam och ha fel. Således kan konsensus 
upplevas som ett säkrare alternativ. Men om du avviker och har rätt blir du en hyllad 
analytiker. Otvivelaktigt utgör den upplevda förlusten kontra den förestående belöningen ett 
dilemma för en analytiker i hur mycket man vågar avvika från konsensus. 
 
Med en analytikers rådande förutsättningar, att det handlar om att ha relativt rätt, rätt i 
riktningen samt utgöra en god diskussionspartner och klargöra sina nyanser i sin 
argumentation snarare än i sina estimat eller riktkurser, behöver han inte utsätta sig för faran 
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att sticka ut alltför mycket och ha fel ensam. Vi tror att dessa förutsättningar skapar 
incitament för en analytiker att närma sig konsensus då han undviker sannolikheten för en 
förlust. Detta kan sammankopplas till Khanemans och Lovallos begrepp förlustaversion som 
leder en till att undvika risk. Under flertalet intervjuer återknyter analytikern till sin erfarenhet 
hur jobbigt det är att fel och konsekvenserna av det är hårda. Egentligen framkommer 
märkbart sällan det positiva i att ha rätt, minnena av misslyckanden är större. Förlustaversion 
sägs uppmana till bevarande av ”status quo” vilket kan kopplas samman med den trappa av 
nedrevideringar som analytikern tenderar att göra vid kontrasterande nyheter och att man 
som analytiker inte vågar sticka ut så mycket. Avvägningen om man ska bli hatad eller hyllad 
eller att sälla sig till flocken och klara sig hyfsat finns där, och känns den förestående förlusten 
alltför framträdande, i tider av nedgångar exempelvis, kan konsensus fungera som en 
trygghet. Precis som Cote och Goodstein diskuterar kan flockbeteendet utgöra en form av 
strategisk avvägning där analytikern faktiskt kan lägga sig nära konsensus men genom sin 
argumentation måla upp nyanserna och därigenom framhäva sina färdigheter. 
 
 8.1.4 Analytikerna – en homogen grupp? 
Finansanalytikerna beskriver sig själva som en någorlunda homogen grupp yrkesverksamma 
med påfallande liknande värderingar och bakgrund, i synnerhet beträffande skolning. 
Betraktat ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan processen kallad sekundärsocialisering 
visa på en någorlunda enhetlig bild. Högskolan innehar en betydande inverkan på vad som 
kommer att forma människor och vad som fortsättningsvis kommer anses som rätt och fel. 
Samma finansiella teorier, modeller och tänk lärs ut i skolan. Därtill är examen från 
Handelshögskolan överrepresenterad i yrkesgruppen. När analytikern börjar arbeta formas 
han i sin yrkesroll och får lära sig vilka verktyg, parametrar och argument som kan användas i 
olika situationer. Allteftersom erfarenheten byggs på lär man sig sitt arbete, man träffar 
samma företagsledningar och lär sig tolka deras information väl och kanske på samma sätt. I 
denna process tror ett flertal analytiker att en viss konformitet uppstår, även om ett par anser 
att det finns en del brokiga bakgrunder inom analytikergruppen. 
 
Likt det socialkonstruktionistiska perspektivets ansats internaliseras analytikerns upplevda 
erfarenheter till en objektiv verklighet, analytikerns verklighet, där analytikern på vägen lär sig 
från andra betydelsefulla personer i sin omvärld såsom lärare och arbetskollegor. De sociala 
konstruktioner; om finansiell teori, om riktkurser, om konsensus, om status; som skapas blir 
gemensamma tolkningsramar för gruppen finansanalytiker. Skolning, bakgrund, värderingar 
och erfarenhet är komponenter i den insocialiseringsprocess som leder fram till en viss 
likformighet. Emellertid är medvetenheten hög om denna likriktning och att kreativa metoder 
finns att tillgå och analytikerna hoppas att det finns vissa kreativa sinnen som leder till nya 
resonemang. Den övervägande delen analytiker är civilekonomer i grunden men det har även 
rekryterats folk från industrin som förhoppningsvis kan bryta denna kedja att likriktning. Men 
även de riskeras att formas i sitt yrke, som en analytiker framlade det, ”där företagsledare 
tänker som företagsledare”, torde detta kunna appliceras på analytiker. Men efterfrågan på ny 
kunskap består vilket analytiker tror kan bryta denna likformighet i tänkandet. 
 
 8.1.5 Analytikerns faktiska eller upplevda påtryckning 
Vi har hittills beskrivit den osäkerhet och den påtryckning en analytiker kan uppleva av sin 
omgivning. Just social påtryckning är ett centralt begrepp för konformitet och gruppsykologi. 
Vi konstruerade nedanstående figur för att ge en överskådlig schematisk skiss över vad som 
påtrycker analytikern till ett konformt beteende efter hur vi tolkat analytikernas utsagor. 
Bakomliggande orsaker till flockbeteende kan inte ensidigt beskrivas som att man som 
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analytiker tittar på konsensus eller andra konkurrenter och därav reviderar sin prognos. 
Flockbeteendets existens kan varken beskrivas som svart eller vitt utan analytikern kan välja 
att framträda som en självständig individ, däri ligger hans existensberättigande, samtidigt som 
strävan att ansluta sig till kollektivet kan finnas just av den föreliggande osäkerheten och 
komplexiteten om framtiden och i den mängd beräkningar som görs. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden försöker skissera upp de faktorer som påverkar analytikern i hans arbetsvardag och kan 
leda in analytikern till att röra sig som i flock. Pilarna i bilden står för den påtryckning och det 
informationsbrus som analytikern känner, läser av och analyserar. Dessa yttre påfrestningar ser 
vi som påverkande i analytikerns prognosutfall vilket torde leda honom närmare 
analytikerkollektivet. Dels har vi den psykologiska process som sker, medvetet såväl som 
omedvetet, inom analytikern som kan kopplas till hans karaktärsdrag, erfarenhet, tillämpandet 
av tumregler, osäkerheten i miljön, hur homogent analytikerkollektivet är vilket påverkar hur 
stora grad han vågar avvika från konsensus. 
 
Referensgruppen står för analytikernas konsensus för den sektor analytikern följer vilken 
samtliga analytiker känner till och påverkas medvetet eller omedvetet av. Genom kunder vet 
analytikern hur hans konkurrenter ligger och ibland kommer analytikern över konkurrenters 
rapporter och tar del och påverkas av dem. Kundsfären är en essentiell del som påverkar 
analytikern väsentligt. Kunden påverkar genom sin grad av förståelse till att acceptera fel, om 
analytikern har dess förtroende, om tidsmarginalen analytikern får är fullgod, annars tummas 
det på exaktheten och kanske hamnar analytiker närmare konsensus. En del analytiker tror att 
man kan avskräckas att sticka ut för mycket och för ofta då kundens förtroende minskar för 
analytikern och han tappar som följd i de interna rankingarna.  Det kan dock räcka för 
analytikern att avvika lite från konsensus och sedan tydliggöra skillnaderna i sin analys och 
argumentation mot kund. Samtidigt som kunden vill att analytikern skall ha rätt önskar 
investmentbankens management se att analytikerna analyserar så många bolag som möjligt och 
att de ska vara rätt. Dessutom känner analytikern av en stress gentemot ledningen och 
mäklarcheferna att prestera bra och sticka ut hakan parallellt med det ha rätt. Ett fel kan vara 
acceptabelt men att ha fel länge uppskattas inte vilket ett rådande kvartalsfokus försvårar. En 
analytikers värde ligger i vad han drar in till banken och missnöjda kunder skapar inte affärer. 
Den sista påtryckande faktorn är omvärlden där analytikern påverkas av rådande trender, 
börsklimat och bolagen för vilka de värderar aktier. I trender visar sig analytikerns vara tvingad 
att ibland frångå fundamentala värden och komplettera med det allmänna stämningsläget i 
marknaden och andra analytikers prognoser. Vid stora börsrörelser tycks det vara mer 
angeläget att stämma av med marknaden och i en negativ marknad tenderar analytikern bli mer 

Figur 3: Samspelet av psykologiska överväganden 
och yttre påtryckning. 
(Källa: Författarnas egen figur) 
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återhållsam. Det kan konstateras att individen skiftar i olika tider till att vara mer eller mindre 
konform. Bolagen påverkar analytiker i en mer positivt riktning med sin guidence och 
analytiker känner visst tryck att ge positiva rekommendationer för att i gengäld få tillgång till 
ledningen. Samtliga uppskisserade skikt utövar påtryck och avger information som analytikern 
inte kan motstå inför en värdering, både av psykologiska likväl som rationella motiv. Psykologi 
och rationalitet sammanvävs i analytikerns arbete och det blir svårt att förhålla sig fullt 
objektiv. 
 
8.2 Rationellt flockbeteende ur ett nationalekonomiskt perspektiv 
 
Nationalekonomin intar en väldigt teoretisk utgångspunkt där avancerade modeller 
konstruerats för att mäta förekomsten av rationellt flockbeteende. Vad som utgör en 
påfallande tydlig svaghet i dessa modeller är att de är väldigt statiska och gör flera antaganden 
om individen och delar in finansanalytiker som ”smarta” eller ”dumma”. Men 
kapitalmarknaden och börsen kan knappast beskrivas som oföränderliga. Empirikapitlet 
skisserar upp marknaden som en växlande marknad av uppgångar som efterträds av 
nedgångar, där trender kommer och går och där riskbenägenheten i marknaden varierar över 
tiden. Analytikerna menar att kundpreferenserna skiftar snabbt och att det i aktiekurserna 
ligger mycken psykologi inbäddad som fundamental värdering inte mäktar med att förklara. 
Utifrån nämnda premisser minskar förklaringsgraden i nationalekonomins teorier men det 
finns förvisso element av värde som kan fungera som hjälpverktyg i att förklara de rationella 
grunder som ligger bakom flockbeteende bland finansanalytiker. 
 
 8.2.1 Ryktesbaserat flockbeteende 
Modellerna om ryktesbaserat flockbeteende utgår från att prestationen bedöms av en 
relativvärdering och inte på absolut prestation. Att ha absolut rätt är bra på alla sätt men med 
den svårighet som värdering innebär är det vikigaste att ha relativt rätt mot sina konkurrenter 
som en analytiker konstaterat. Kundens bedömning är vad som kommer att påverka 
analytikerns pay off. Detta stämmer med realiteten då kundens bedömning av analytikern är 
vad som bestämmer vad analytikern har för värde för investmentbanken, genom den interna 
rankingen som avgör hur mycket affärer kunderna kommer att göra med investmentbanken. 
Det blir viktigt för analytikern att ge det kunden eftersöker och det har framkommit under 
intervjuerna att kundanpassning är viktigt och vad som kunden idag vill betala för är 
särskiljande åsikter som kan ge ny intressant input och skapa diskussioner. I förlängningen 
ger detta analytikern en bra ranking och anseende förutsatt att man har mer rätt än fel.  
 
Emellertid klargör analytikern den risk och obehagskänsla som inträder när du sticker ut och 
har fel och du kan i kundens ögon uppfattas som lågpresterande. Då kan man sluta sig 
närmare konsensus genom att man reviderar sin prognos efter att ha sett hur man ligger i 
förhållande till konsensus. Då kan konsensus sägas utgöra en pay off externalitet. Dock är 
detta inte en optimal situation i kundens ögon betraktat utifrån dagens marknadsläge och de 
senaste årens positiva börstrend När det går bra minskar den upplevda risken och analytiker 
anser att det betalar sig att avvika. När analytiker också går mot en mer caseorienterad 
utveckling blir estimat och riktkurser inte det essentiella då du ska tillföra ett mervärde genom 
väl underbyggda argument, analys och dialog. Som en följd av denna utveckling på börsen 
torde det inte anses som fullkomligt rationellt att det lönar sig att tycka som konsensus. Det 
kan ligga något i att vad som utgör en hög pay off avgörs av en analytikers bedömning av den 
upplevda risken i marknaden.  
 



FLOCKBETEENDE 

 - 68 - 

Ser man till Grahams och Truemans modeller har de intressanta inslag. Analytikerna är 
samstämmiga i sin åsikt om att oerfarna analytiker är mer osäkra och har inte samma 
etablerade kontakter och förtroende hos kunderna. Majoriteten av analytikerna kopplar även 
graden av flockbeteende till kunskapen om ett bolag. Om analytikern följt bolaget ett tag, kan 
mycket om det och har god kännedom om dess historia tror de att sannolikheten är högre för 
att han vågar gå sin egen väg och tar man upp ett nytt bolag till bevakning tittar man gärna 
extra på sina konkurrenter och konsensus. Om kunden ser att analytikern är ny på den 
bransch han följer eller ny i yrket finns inte samma uppbyggda förtroende och då kan det 
anses vara rationellt i den oerfarne analytikerns position att inte tycka för starkt. Finns inget 
uppbyggt förtroende och utfallet i prognosen slår fel drabbas analytikern av ett 
förtroendeproblem mot kund. Detta resonemang kan sammankopplas med Truemans 
teoretiska modell som anser att det är kundens bedömning som är essentiell för analytikerns 
bedömning i pay offen i att ligga som konsensus likväl som analytikerns upplevda 
prognosförmåga vilken enligt denna studie upplevs som högre ju längre man följt ett bolag..  
 
Kontentan av ovan resonemang blir att pay off externalitet inte behöver vara fullständigt 
rationellt utan den upplevda risken i marknaden är det som avgör och det är inte något 
statiskt som är bundet till att vara smart eller dum och sälla sig till de smarta analytikerna. 
Men i teorin är de ryktesbaserade modellerna intressanta att föra att resonemang ifrån. Det 
ligger trots allt en pay off i att sluta sig till flocken, framförallt som oerfaren, för att undvika 
att ha fel ensam och underprestera. Men som marknaden ser ut idag belönas analytiker för ny 
avvikande input även om den inte visar sig tydligt i analytikerns estimat som är något mer 
modesta. Som hälften av analytikerna menar finns det inslag på marginalen och man justerar 
upp sina estimat allteftersom, om man har rätt i den riktning man lagt sig. Små revideringar är 
vad Trueman också kommer fram till men vi gör ett tillägg och hävdar utifrån insamlad 
empiri att analytikern i sin argumentation vågar ta ut svängarna mer. Betraktat utifrån våra 
tolkande ögon ser vi att analytikern tar en mellanväg där han med hedern i behåll kan revidera 
ner ifall det skulle gå fel samtidigt som om det skulle fortsätta i förutspådd riktning kan ha 
revidera upp igen och rida på sin framgångsvåg. Det osar taktik (rationalitet om man hellre 
föredrar det uttrycket) lång väg. 
 
 8.2.2 Omgivningens betydelse som informationskälla 
Ligger en analytiker avsevärt fel mot konsensus förtydligar en analytiker att man av ren 
självbevarelsedrift funderar varför man hamnat såpass avvikande. När en analytiker tar del av 
andras information behöver den sociala aspekten inte enkom ha en påverkan, utan den 
tolkning analytikern gör av värdet i den informationen som omgivningen signalerar är också 
närvarande. Även om informationen analytikern tolkar i miljön nödvändigtvis inte är korrekt 
är det rationellt för analytikern själv. Analytikerna menar att man kan börja tvivla på sin 
förmåga när alla andra har köp och man själv har en säljrekommendation på motsvarande 
aktie. Denna typ av informationsexternalitet finner vi tydliga indikationer på i analytikernas svar. 
Samtliga analytiker har god uppsikt över var konsensus ligger och den utgör en form av 
referenspunkt. Att man tittar på andra enskilda analytiker verkar inte ske konsekvent, alltså på 
regelbunden basis. Att en analytiker enligt nationalekonomin beskrivs bortse från sin egen 
information är en grav förenkling. En analytiker vet inte alltid vad andra analytikers estimat 
grundar sig på och han måste kunna motivera sitt ställningstagande gentemot kund. Det 
framkommer snarare att analytiker tar del av omgivningens information och i ljuset av den 
går tillbaka till sin prognos och tänker om. Rationellt tycks beteendet vara i den bemärkelsen 
att analytiker läser av informationen i sin omgivning som ett svar på att han kanske missat 
något i sina kalkyler eftersom han ligger såpass avvikande.  
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Informationsexternaliteten, beträffande att specifika analytiker utgör referenspunkter, blir 
mer framträdande i vissa situationer och hos vissa analytiker. Det framkommer under 
intervjuerna att det är en analytikers skyldighet att ta del av konkurrenters material om han får 
tag i det. Innehåller denna information intressanta resonemang är det lätt att man påverkas. 
Att söka information hos sin omgivning anses vara viktigare vid stora börsrörelser, när en 
konkurrent gör en revidering i sin rekommendation eller vid delgivande av konkurrenters 
analyser, om man märker att konkurrerande firmor gör mycket affärer eller om en analytiker 
tar upp ett nytt bolag till bevakning. Under dessa förutsättningar värderas omgivningen och 
enskilda konkurrenter som en källa till information högre. Det torde bero på att analytikern 
känner viss osäkerhet när någonting nytt eller oväntat händer och blir orolig att man missat 
något i sina beräkningar.  
 
Det framkommer under intervjuerna att det råder mycket psykologi i aktiepriser och de 
trender som skapas. För en analytiker är det förkastligt för ens karriär att både missa en upp- 
och en nedgång i en trend. Av denna anledning tvingas analytikerna frångå sin fundamentala 
analys för att den skall kompletteras med en bild av det allmänna stämningsläget, en bild som 
överensstämmer med Keynes observation om skönhetstävlingen som nämndes i studiens 
inledande kapitel. Som en övervägande del analytiker ser på det skall man göra sin 
fundamentala analys och den bör kompletteras med att ha rätt om aktien i ett sexmånaders 
perspektiv gentemot kund. Att effektivt omallokera kapital blir inte det centrala för en 
analytiker med ett korttidsperspektiv Även om en analytiker tror att aktien är 
över/undervärderad tvingas han sälla sig till flocken. Flera analytiker inser att det är mest 
psykologi som påverkar till att det blir overshoot och undershoot i trender. Ibland blir 
informationsexternaliteten såpass stark att analytiker inte förmår stå emot den trots att ens 
privata information säger motsatsen och man reviderar mot konsensus. Då har 
informationsexternaliteten övergått från ett rationellt beteende på individnivå till att på 
gruppnivå utgöra ett irrationellt beteende som kan utvecklas till vad teorin benämner som 
kaskader. 
 
8.3 Överoptimism och flockbeteende 
 
Det finns incitament för en finansanalytiker att vara positiva i sina bedömningar och som en 
analytiker säger tenderar människan att vara positiv över tiden, en drift som hon har emot sig, 
vilket avspeglas i det faktum kontrasterande information leder till en trappa av 
nedrevideringar. Av intervjuerna framgår att det är lättare att vara positiv än negativ och ger 
man en negativ rekommendation är det viktigt att ha den väl underbyggd med goda 
argument. Det förefaller vara ett mer naturligt beteende att följa en analytiker som är positiv 
än negativ, då det inte föreligger några direkta incitament att vara negativ givet att inte 
analytikern skulle känna sig mycket säker på sin sak och lägga sig under konsensus. Flera 
analytiker sammankopplar flockbeteende och överoptimism liksom tidigare studier av 
DeBondt och Forbes180 och Olsen181. Flockbeteende och överoptimism växelverkar men det 
är svårt att se om överoptimism förekommer flockbeteende eller vice versa.  
 
I finansanalytikerns miljö ser vi att det finns incitament för en överoptimism. Företagens 
guidence förmedlar positiva förväntansbilder, analytikern får bättre tillgång till ledningen 
genom att vara positiv vilket gör att analytikerna kan ge kunderna en bättre service och 
                                                 
180 (1999) 
181 (1996) 
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kunderna bedömer analytikerna delvis utefter deras bolagskontakter. Dessutom kan alla 
reagera på köprekommendationer och då blir analytikern mer värd i investmentbankens ögon 
och drar in mer courtageintäkter. Därtill tenderar analytiker att vara positiva inför och efter 
en IPO och är de negativa säger de ingenting även om regleringar för detta är striktare idag. 
Alla dessa incitament torde leda till en likriktande överoptimism, där det är lättare att revidera 
upp medan nedrevideringar tycks ske gradvis, vilket påpekats tidigare. Oavsett om den 
fundamentala analysen inte alltid kan motivera det kan du inte riktigt motstå denna 
positivism. Det blir ett risktagande att göra det då du kan förlora tillgång till bolagsledningen 
och kunden som värderar dig efter dina bolagskontakter riskerar att få en sämre service och 
för arbetsgivaren drar du in mindre intäkter. Som Blodget182 uttrycker det vill en analytiker 
inte uppfattas som en pessimist i sammanhanget utan upplever en yttre påtryckning till 
konformitet att vara positiv. Analytiker i intervjun resonerar likartat. Man kan inte sitta med 
sälj när alla andra sitter med köp en längre tid utan det skapar panik och kunden upplever det 
som om man inte förstår sig på aktier. Detta resonemang är i linje med vad Olsen studerar. 
De som ligger under konsensus har motiv att revidera upp sina estimat. Då krymper 
spridningen och medelvärdet ökar183. Överoptimism visar på en sammanlänkning med 
flockbeteende och kan inte uteslutas som en påverkande och pådrivande faktor till likriktning 
bland finansanalytiker. Även om analytiker självfallet inte kan sätta köp på allt och skall 
granska och söka efter information likt en journalist förefaller det vara lättare för en 
analytiker att vara positiv än negativ. 
 
8.4 Tidigare studiers applicerbarhet på svenska finansmarknaden 
 
Flockbeteende kopplas enligt analytikerna till graden av erfarenhet inom branschen där en 
oerfaren analytiker har mer att förlora på att sticka ut i den bemärkelsen att han inte har några 
uppbyggda kundkontakter eller trackrecord att falla tillbaka på om han skulle sticka ut hakan 
och stå ensam och ha fel. Detta skapar en osäkerhet. Osäkerhet också i den bemärkelse att 
man sällan vågar stick ut hakan det första man gör liksom att ”man vågar inte åka svart pisten 
första gången heller”. Detta sammanfaller med Hong, Kubiks och Solomons184 studier likväl 
som Clements och Tses185 som konstaterar att oerfarna tendera att följa sina äldre kollegor, 
även om analytikerna inte väljer att uttrycka verkligheten som såpass krass som studierna. 
Enligt analytikerna är det en mognadsprocess där ökad kunnighet skapar mod att sticka ut. 
Men som ny är den föreliggande bestraffningen, som socialpsykologin skulle uttrycka det, i 
att få problem att kunna skapa ett förtroende hos kunderna, tanken på att riskera sin tjänst 
eller framtida karriärutsikter den överhängande orsaken till att man anser konsensus utgöra 
ett skyddsnät. Den oerfarne kan många gånger tjäna på att vara försiktig i början och nå en 
slags acceptans i sitt yrke och bygga upp ett förtroende bland kunderna och väljer ett 
konformt beteende för att i någon mening uppfylla kundens förväntningar, vilket Meyer 
kallar normative influence. För att uppmärksammas av kund krävs det att du har rätt en tid 
samtidigt som om du har fel inledningsvis när du avviker från konsensus är risken större än 
för en analytiker med upparbetad god renommé hos kund. Grahams motsatta antagande 
förefaller inte gälla för denna studie. Flertalet analytiker tror inte på Grahams resultat att mer 
erfarna analytiker har mer att förlora på att avvika eftersom den överhängande risken att bli 
avskedad är mindre och det skall mer till för att ens arbetsgivare skall göra sig av med en 

                                                 
182 i Slate, 2004-10-19 
183 Se figur 1 i Teoretisk bakgrund på sidan 19  
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analytikers som arbetat länge inom banken. Enbart en analytiker trodde att man kanske kan 
bli mer återhållsam om man är högt rankad.  
 
Clements och Tses studie kommer fram till att stora investmentbanker visar en mindre 
benägenhet för flockbeteende. Nödvändigtvis har det inte enbart med den storleksmässiga 
aspekten att göra utan även en kombination med statusaspekten som investmentbanken 
innehar, i den bemärkelsen att de har en större marketimpact samt för att nå denna status 
enligt dagens kundpreferenser är det inte tillräckligt att vara en dussinanalytiker då 
respondenter från Enskilda och Carnegie uttrycker att de har en press på sig att tillhöra de 
topprankade. Där tvingas man sticka ut även om man sticker ut lagom, man gör en ”väl 
avvägd omkörning”. Dessutom kan mindre aktörer följa de större och mer 
försäljningsintensiva investmentbankerna och på så vis få medvind i aktiekurserna.. 
Incitament för att följa en större aktör finns för en mindre aktör men inte det omvända.  
 
8.5 Förutsättningar på den svenska finansmarknaden 
 
Det kan vara på sin plats att bemöta de amerikanska och engelska studier som vi i arbete 
refererar till genom att återge de åtskiljande förutsättningar eller gemensamma förutsättningar 
som de har med den svenska analytikerns verklighet. Analytikern har under intervjuerna 
påpekat att det föreligger vissa skillnader mellan framförallt de amerikanska och engelska 
förutsättningarna jämfört med Sveriges. I Amerika har management guidence varit mer 
styrande för analytiker än vad har i Sverige men utvecklingen på den svenska marknaden de 
senaste fem åren har visat på att svenska bolag blivit bättre på att ge guidence, i princip de 
flesta företagen ger analytikerna vägledning idag.  En analytiker förtydligar att det finns mer 
kommersiella intressen i USA och England än i Sverige som skulle kunna leda till en högre 
grad av flockbeteende. Samtidigt påpekar han att redovisningen håller en högre standard i 
Sverige än övriga Europa varför det frodas en högre osäkerhet där och en större sannolikhet 
för flockbeteende. Dock har implementeringen av IFRS har ökat på osäkerheten ock skapat 
högre volatilitet i siffrorna i redovisningen i Sverige 
 
Sedan den snöpliga nedgången på börsen 2000 har striktare regler införts på 
investmentbankerna och skall enligt analytikerna ha förbättrat kvalitén på rådgivningen. 
Compliance reglerna reglerar vad analytiker får säga och skriva och de kinesiska murarna har 
växt sig högre sedan IT-bubblan. Vad som dock förefaller gälla enligt vad amerikanska studier 
beskriver är den beroendeställning som analytikern har till bolagen vars aktier de värderar 
vilket påverkar dem i deras arbete. Att dessutom kunden värderar analytikern utefter 
bolagskontakterna gör beroendeförhållandet än starkare vilket tidigare i kapitlet 
sammankopplats med en likriktande optimism.   
 
Alltjämt om somliga förutsättningar skiljer sig åt från nationella marknader förblir likväl 
osäkerheten om framtiden ett absolut faktum som är lika för alla analytiker oavsett 
lokalisering för arbetsplats. Den förutsättningen ingår i var analytikers arbete.  
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9. AVSLUTANDE TANKAR 
 

 
Med detta avslutande kapitel skall vi knyta ihop säcken för de nya och redan kända insikter vi nått i det 
idoga arbete och efterforskningar vi gjort under denna termins förflytande. Det är intet nytt att vi har studerat 
en yrkesgrupp av människor och vi kan konstatera att människan är komplex levande person och kan 
sällan beskrivas som svart eller vit. Hon lever i en föränderlig miljö och står under den en evig påverkan. 
Vad vi vill förtydliga för läsaren är att egentligen inget med visshet i detta kapitel kan generaliseras i några 
slutsatser utan det vi kalla slutsatser här visar på en sammanfattning av indikationer vi fått av de elva 
finansanalytiker vi intervjuat.  
 
 
9.1 Slutsatser 
 
Då har vi närmat oss slutet av denna resa och vi förmodas nu sammanställa de slutsatser vi 
nått om bakomliggande orsaker för flockbeteende. Som redan diskussionen antytt är 
orsakerna många och var och en utgör en pusselbit för vad som skapar en helhet av förståelse 
för vad som leder till ett flockbeteende. Föga förvånande är egentligen de mångfacetterade 
resultaten då vi trots allt talar om vad som påverkar analytikerna, människor, där alla är unika 
med olika erfarenheter från sitt yrke. Människan är en komplex varelse varför bakomliggande 
faktorer, förutsättningar och incitament ej med enkelhet kan redogöras för och inte heller 
kort och koncist sammanfattas i ett par punkter i fallande skala vad som är mest styrande. 
Nedan diskuterar vi de indikationer som framkommit från analytikernas utsagor utan att göra 
anspråk på att de skall fungera som generaliserande slutsatser för hela yrkesgruppen analytiker 
på svenska finansmarknaden. Vi vill samtidigt att läsaren ska förstå att som analytiker strävar 
man efter att ha avvikande åsikter och vi ger en förklarande bakgrundsbild till varför det kan 
förekomma en svårighet i denna önskan. 
 
De övergripande förutsättningar för flockbeteende som bygger ett fundament för ett 
existerande flockbeteende utifrån vad studien indikerar är den osäkerhet som föreligger i att 
sia om framtiden, att utfallen för en analytiker att avvika är synnerligen binära, att det handlar 
om att ha relativt rätt jämte sina analytikerkollegor samt att det råder att kvartalsfokus. Detta 
ser vi fungera som ett självförsörjande system som ger näring åt det tvivel eller påtryckning 
som analytikern kan uppleva vilken kan leda till en avvägning för hur mycket han vågar sticka 
ut hakan gentemot den måttstock som konsensus utgör. Risksymmetrin menar att det är 
bättre att ha fel med hela analytikerkollektivet än att stå ensam och ha fel. Det är bara att 
nicka instämmande till att Keynes observationer har ett högt förklaringsvärde till det 
flockbeteende vi ser hos finansanalytikerna. Det allmänna stämningsläget får komplettera 
fundamentala värden i tider av trender och som en följd av ett rådande kvartalsfokus. 
 
Tidsaspekten visar sig vara en faktor av betydelse. Analytikern hinner inte alltid göra fullgod 
research på samtliga av sina bolag och kan tvingas göra avkall på viss exakthet. Konsensus 
kan under denna omständighet framstå som mer betryggande och bolagens guidence hinns 
på intet sätt ifrågasätts. Marginalkostnaden för att avvika är kort och gott hög där du måste 
hitta skäl för att avvika från både bolagens guidence och konsensus. Studien visar även att 
analytikerna tror att deras liknande skolning och till viss del liknande bakgrund och 
värderingar har en inverkan till den likriktning som finns. Det framkommer att man lär sig 
och formas i sitt yrke och dessa faktorer sammanslaget kan skapa en viss konformism. 
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Mycken psykologi visar sig ligga inbäddad för att förstå bakomliggande faktorer till 
flockbeteende. Genom den påtryckning analytikerns upplever från kund, investmentbankens 
ledning och mäklarchefer, beroendeställningen gentemot bolagen, pådrivande börsklimat och 
trender och analytikernas konsensus leder till en problematik att förhålla sig fullständigt 
objektiv inför en analys. I vilken omfattning analytikern kan motstå denna påtryckning och 
hur mycket osäkerhet analytikern upplever kan kopplas till analytikerns personlighet, 
erfarenhet och kunskap. Även hur man presterat tidigare påverkar analytikern. Att ha ett par 
misslyckande bakom sig kan hämma analytikern för framtida risktagande. Samtidigt visar 
studien att ju mindre homogen analytikergruppen är desto större chans att flockbeteendet 
avtar. När någon vågar avvika ökar självförtroendet. Är man som person mer blygsam, ny i 
yrket och inte följt ett bolag särskilt länge är det lättare att analytikern sällar sig till flocken. 
Därtill formas analytikern mentalt av att ett sammanställt konsensus existerar när han inför en 
värdering vet var han i slutändan skall hamna. 
 
Denna studie har visat på incitament för överoptimism bland finansanalytiker som ett resultat 
av den beroendeställning analytikern har mot bolagen de värderar och att neutrala 
rekommendationer är intäktsgenererande likt köprekommendationer. Vi ser att det är lättare 
att vara positiv än negativ och det torde rimligtvis innebära att det är lättare att revidera upp 
pga. affärsdrivande faktorer vilket vi sammankopplat till en likriktande överoptimism där 
spreaden minskar för en aktie. 
 
Fler pusselbitar kan adderas i detta massiva pussel. Bitar av rationalitet kan skönjas om än inte 
lika tydligt som de psykologiska faktorerna. Den taktiska avvägningen som analytikern gör för 
att undvika att underprestera gör att han inte avviker så mycket från konsensus som hans 
information motiverar, varför han riskerar hamna i klustret av analytiker. När understödjande 
information flyter in kan han revidera upp sin prognos eller skulle han visa sig ha fel kan han 
stegvis revidera neråt med hedern i behåll. Statusbegreppet betraktar vi som en delvis 
rationell pådrivare som kan ge andra analytiker medvind då prognoser från investmentbanker 
med gott renommé kan fungera som självuppfyllande profetior. Det kan utgöra ett incitament 
för mindre inflytelserika banker att följa de stora investmentbankerna. Samtidigt kan man 
bländas av varumärket oavsett om de har rätt eller inte. En tredje rationell aspekt bakom 
flockbeteende är att analytikern avläser informationen hos analytiker, både dess rapporter och 
konsensus, som en följd när han ligger annorlunda och vid vissa händelser. Detta är rationellt 
för analytikern själv som gör en tolkning av den informationen i ljuset av sin egen prognos. 
 
Flockbeteende är inte något konstant och statiskt förekommande utan det varierar över 
tidsaxeln, den varierar över den professionella livscykeln, den varierar utifrån en människas 
karaktärsdrag, den är bunden till osäkerheten i miljön och den upplevda risken i marknaden, 
den sammankopplas med den tid analytikern har att förfoga över och kundens preferenser. 
Slutsatsen blir att inte enkom några faktorer mäktar med att fastställa upprinnelsen till 
flockbeteende. Psykologiska aspekten utgör en labyrint av överväganden beträffande risk, 
upplevd förlust, egen förmåga och tidigare framgång. Rationalitetsaspekten är inte lika tydlig 
annat än de taktiska överväganden analytikern gör samt den tolkning av information han gör 
beträffande omgivningens information. Pusslet är inte ännu komplett färdiglagt. Flera 
pusselbitar kan säkerligen adderas men redan nu kan en bild skönjas i de bitar vi fogat 
samman. En bild av en analytiker pressad av tidsbrist, krav, ovetskapen om framtiden och 
rädslan av att stå ensam och ha fel. Precis som på savannen där flocken utgjorde en 
livförsäkring för flera miljoner år sedan kan den idag betraktas utgöra en form av skyddsnät, 
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som ett svar på de föreliggande premisser skapade framför allt av investmentbanken, kunden 
och omvärlden som försvårar för analytikern i dess arbete att förhålla sig objektiv och 
opåverkbar av analytikernas sammanställda konsensus. 
 
9.2 Avslutande reflektioner 
 
Vi har försökt att återge den scen där analytikern verkar, försökt att förstå de formande 
krafter och förutsättningar för flockbeteende och försökt komma finansanalytikerns realitet 
så nära som analytikernas förmåga till eftertanke tillåtit. Uppsatsen blev ett neddyk i 
finansanalytikerns grumliga verklighet där osäkerhet om framtiden, tidspress, riskavvägning 
och psykologiska och undermedvetna faktorer är de livsformer som frodas som ymnigast. 
Den lilla bit av vägen som vi tillryggalagt med vägledning av psykologin och 
nationalekonomins teorier och i sällskap av den forskning som bedrivits mestadels utanför 
den svenska kapitalmarknadens gränser har varit både givande, prövande, oviss men alltid 
fascinerande och vi hoppas vi förmedlat något av detta till läsaren. Vägen till förståelse har 
varit lång och är egentligen längre än vad dessa papper räcker, men vi har kommit en bit på 
vägen. Förhoppningsvis har vi kastat an strimma av ljus över ett ännu outforskat område där 
någon ivrig och vetgirig student kan fylla de luckor vår uppsats ej förmått täcka in. 
 
Under tiden som vi nu har arbetat med analys och slutsats har börsen rasat och med detta i 
åtanke kan vi inte låta bli att tänka på vilken effekt det skulle ha haft på vår uppsats slutsatser 
och insikter om våra elva intervjuer genomförts i dagsläget. Börsens ras visar återigen på den 
psykologi som utspelar sig marknaden och det är inte lätt för någon att bedöma framtiden. 
Bernankes luddiga uttalanden förbryllar, domedagsprofeter tror att detta bara är början på en 
långsiktig nedgång medan andra experter anser att det endast är en smärre korrigering i 
marknaden. Detta efterlämnar ett mindre tacksamt arbete för finansanalytikern som inte vet 
om han ska revidera ner eller stå kvar i sin prognos. Det kanske är bäst att stämma av det 
allmänna stämningsläget bland de andra analytikerna? 
 
9.3 Förslag till framtida forskning 
 
Genom att bara kasta ett öga på uppsatsens litteraturförteckning kan snabbt slutsatsen dras av 
läsaren att ämnet flockbeteende är ännu ett outforskat område på den svenska 
kapitalmarknaden, varför det lämnar stort utrymme för intresserande forskare och studenter 
att forska vidare inom detta ämne. Den frågeställning vi undersökt har nått en positiv respons 
hos de analytiker som vi intervjuat och de har kommit med förslag att undersöka köpsidan och 
kunderna. De kan mycket väl tänkas vara av en annan åsikt och uppleva flockbeteende på ett 
annat vis. Analytiker på köpsidan har god kontroll på säljsidan och betraktar säljsidan analyser 
och prognoser. Stora institutionella kunder är mycket välutbildande och insatta i analytikernas 
prestationer och är några av de som de facto får ta del av hela analytikerns analys. 
 
Det vore även intressant att studera om det finns incitament eller förutsättningar som skulle 
kunna effektivisera och förbättra analytikerns arbete och som skulle kunna motverka 
flockbeteende. Det borde exempelvis finnas möjlighet för investmentbanken själv att kunna 
styra över vissa av de förutsättningar som ovan nämnts, som att belönas för absolut 
korrekthet vilket torde minska inflytandet från sammanställt konsensus. En sista idé vore att 
göra en liknande studie med samma frågeställning i en annan tid, förslagsvis i en neråtgående 
marknad, dvs. i ett motstatt marknadsläge än under det som denna studie genomförts under 
eftersom graden av flockbeteende delvis är bundet till börsklimatet. 
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11. BILAGOR 

 
11.1 Bilaga 1 - Frågeformulär 
 
 Bakgrund 

1. Skulle du kunna ge en liten kort bakgrund beträffande din utbildning, lärosäte, hur många år 
har du jobbat i branschen och hur många aktier du följer? 

 
Flockbeteende – öppen fråga 
2. Det finns en nyligen gjord studie som pekar på att analytikernas estimat på EPS liknar 

varandras 5-10 gånger mer än gentemot det faktiska utfallet på marknaden Vilka faktorer tror 
du kan ligga bakom ett resultat som detta? 

 
Informationskällor 
3. Ni använder er av liknande informationskällor, tror du att det kan ha en betydelse för den 

likriktning vi ser bland finansanalytiker? 
 
Sociala konstruktioner 
4. Det är ganska vanligt att analytiker har liknande bakgrund, studerat på samma högskola, har 

liknande värderingar etc. Tror du att den likvärdiga bakgrunden kan vara en bidragande orsak 
till likriktning eller att man tänker på ett likartat sätt? 

 
Karriär och erfarenhet: 
5. Det finns studier som påvisar att man inte särskiljer sig från andra analytiker för det innebär 

risker för karriären. Genom att följa analytikers konsensus kan peka på yttre omständigheter 
när prognoser slår fel. Det påvisas även att analytikern ej gör stora förändringar i sina 
prognoser för att det skulle kunna leda till ett sämre rykte, vill du kommentera? 

 
6. Det finns studie som påvisar att man följer mer erfarna analytiker, kände du att du gjorde det 

när du började som analytiker?  
 

7. Samtidigt finns även kontrasterande studier som säger att erfarna analytiker har högre 
benägenhet att sluta sig till analytikernas konsensus pga. att de har mer att förlora. Vad tror 
du om rimligheten i detta? 

 
Kompensation och ranking 
8. Vad premieras av din arbetsgivare; ranking, att ta risker, drar in fler kunder/affärer eller tex. 

marknadsföra banken på ett bra sätt?  
- Kan detta på något sätt kopplas till det kompensationssystem som tillämpas inom din 

investmentbank? 
 

9. Hur ser du på ranking; är det viktigare att inte hamna långt ner på ranking än att komma högt 
upp eller tvärt om?  
- Hur ser riskavvägningen ut och kan den kopplas till kompensationssystemet hos din 

arbetsgivare 
 

Rationalitet 
10. Det finns teorier som säger att det kan vara lönsamt med likriktning. Det kan t ex vara att 

analytikern vinner på att ha samma riktkurs/rekommendation som andra analytiker då de 
annars för kunden kan visa sig som underpresterande. Kan detta resonemang appliceras i ditt 
arbete? 
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11. Ett förekommande fenomen är att man tror att ens omgivning besitter mer korrekt 
information än vad man själv gör. Därför kan det hända att man ibland frångår en del ifrån 
sin egen information. Tror du att detta förekommer bland finansanalytiker? 

 
12. Ibland agerar människan på omgivningens information vilket kan eskalera till de börsbubblor 

som med jämna mellanrum dyker upp, hur ser du på detta fenomen, och vad tycker du om 
din egen yrkeskår agerande under IT-bubblan?  
- Hur ser du på trender och är det inte svårt att avgöra när trender vänder?   

 
Status 
13. Hur ser du på status bland analytiker och investmentbanker, kan det stämma att man tillmäter 

större betydelse till vissa investmentbanker eller analytiker som källa till information? 
 

Överoptimism 
14. De flesta studier som kommer fram till en likriktning mellan analytiker kommer även fram till 

en överoptimism. Tror du att det finns någon koppling? 
 

15. Det finns studier som pekar på en högre grad av likriktning under IT-bubblan, vad tror du 
var orsaken? 

 
Psykologi 
16. Många studier pekar på att människor gärna följer andra även om ens privata information 

antyder något annat. Upplever du att man inte justerar sin prognos i den omfattning som ens 
privata information pekar på? 

 
17. Upplever du att du hinner göra såpass djupa analyser av företag som du skulle vilja göra?  

- Kan det vara så att väljer man att sticka ut från mängden på ett företag i en analys och 
hålla sig närmare konsensus på övriga för att inte ta för stora risker? 

 
18. Kan det vara lättare att sticka ut från mängden om någon annan gjort det? 

 
19. Om analytikernas konsensus ligger långt ifrån din prognos kan det vara så att man tenderar 

att justera den lite närmare konsensus?  
 

20. Tror du att dina prognoser skulle se annorlunda utom dina analyser bara nådde 
nyckelkunder?  
- Kan omgivningen som t ex media indirekt påverka, då analytiker oundvikligen bedöms 

och rankas i media? 
 

21. Känner du dig stressad av om du står fast vid din analys och den skulle visa sig vara fel 
kvartal efter kvartal? Om du känner någon sådan stress vad kommer den då mest ifrån –
kunder, arbetsgivare eller ranking?  

 
22. Du vet t ex att andra analytiker har starkt köp på den aktie du skall analysera och trenden är 

positiv. Är det inte då svårt att bortse från sådan information när du ska göra en objektiv 
analys?  

 
23. Om ny information inkommer som kontrasterar med din tidigare bedömning, kan inte den 

vara svår att ta till sig eller kan det även vara så att man försöker undvika information som 
inte överensstämmer med sin analys? 


