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Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen, digitaliseringen och avregleringar i lagstiftningen på den 

finansiella marknaden, har bidragit till många förändringar på denna marknad. Avregleringar i 

lagstiftningen har lett till en ökad konkurrens och till uppkomsten av nya finansiella 

produkter, som är svåra att tolka även för aktörer som har analyskompetens. De aktörer som 

agerar på den finansiella marknaden är bland annat aktieanalytiker, vars arbetsuppgifter är att 

samla och analysera information om specifika företag och därefter förmedla informationen 

vidare till placerarna/kunderna. Till analytikernas uppgifter hör även att väcka placerarnas 

intresse och motivation, som kan leda till en investering i aktier. Analytikernas arbete har 

under de senaste åren ifrågasatts och kritiserats ett flertal gånger. För att finansmarknaden 

med flertalet organisationer som handlar med aktier ska kunna fungera, behövs det ett 

förtroende för denna marknad. Det primära syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket 

sätt analytikernas handlingar påverkas av institutioner, som även har en betydelse för 

förtroendet och för organisationens legitimitet. I studien analyseras också på vilket sätt 

aktieanalytikernas handlingar påverkas av tillgången till information och ekonomiska 

incitament. Undersökningen är baserad på en kvalitativ metod, som har genomförts med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer med fem professionella aktieanalytiker på olika 

investmentbanker. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av den nyinstitutionella teorin. 

Studiens resultat har visat att analytikerna handlar i överensstämmelse med de intressen och 

normer, som råder i den organisation som analytikerna är situerade i. Analytikernas rationella 

handlingar motiveras av intressen, som är beroende av kontakter med individer i olika nätverk 

och även påverkas av de normer som råder i nätverken. Analytikernas handlingar påverkas av 

tillgången till information och ekonomiska incitament. De formella och informella 

institutionerna som är lagar, förordningar och föreskrifter utgör en grund för analytikernas 

sociala och ekonomiska handlingar. I sitt arbete är analytikerna tvungna att förhålla sig till ett 

strikt regelverk som skapar legitimitet för organisationen, men analytikernas arbete är också 

förenat med ett risktagande. Genom att individerna känner till och förstår de riktlinjer och 

regler som gäller i deras organisation, resulterar det i att det blir lättare att ta avstånd från 

otillåtna handlingar och när individerna inte bryter mot de etiska reglerna bidrar de till 

organisationens ökade legitimitet. 
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Inledning 
 

Denna uppsats kommer att utifrån den nyinstitutionella teorin utforska, på vilket sätt 

institutionella krav påverkar aktieanalytikernas arbete och beslut för att organisationen ska 

uppnå legitimitet. Det senaste decenniets förändringar i samhället som innebär en ökad 

spridning av information, idéer och olika mönster, har bland annat orsakats av den snabba 

utvecklingen av informationsteknologi, som har modifierat många områden i vårt samhälle. 

Denna teknologi i samverkan med en global finansiell avreglering och en förändring av 

företagsorganisation som inträffade på 1980-talet, har bidragit till att kapitalmarknaden har 

ändrat karaktär. För första gången i historien har det uppstått en enhetlig global 

kapitalmarknad som fungerar i realtid och som karaktäriseras av förbättrade förbindelser och 

av ett krympande avstånd mellan olika aktörer och institutioner på denna marknad. Den 

globaliserade finansmarknaden har bidragit till, att alltfler placerare på aktiemarknaden har 

börjat investera i företag i flera olika länder (Castells 1999:438).  
 

Reformer och avregleringar som gjordes på 1980-talet på den finansiella marknaden, ledde 

också till uppkomsten av stora placeringsorganisationer, det vill säga kapitalförvaltare vars 

uppgift var att motivera placerare att investera i aktier, vilket i sin tur resulterade i att fler 

individer övergav sitt banksparande för att i stället spara kapital i aktier (Hägglund 2001:3-4). 

Denna utveckling har också medfört att fler analytiker har etablerat sig på aktiemarknaden för 

att tillhandahålla sina tjänster. Under 1980- och 1990-talen ökade analytikernas betydelse 

inom den finansiella sektorn alltmer och ett decennium senare började analytikerna även 

intressera den finansiella pressen och forskningen (Blomberg m.fl 2011:67).  
 

I dag har en högt rankad analytiker en viktig roll på en investmentbank där han säljer och 

ansvarar för marknadsföring av aktier. Resultatet av analytikerns arbete som innebär analys 

och värdering av företaget och dess aktier, överförs till aktiesparare antingen direkt eller 

genom förmedling av till exempel bankrådgivare. Aktieanalytiker agerar därmed ofta som 

informationsförmedlare mellan det analyserade företaget och investerarna och arbetar 

vanligtvis på investmentbanker eller värdepappersinstitut som tidigare kallades för 

fondkommissionärer (Hansson 1996:30).   Handeln med aktier på börsen kräver rätt sorts 

information, där målet är att uppnå största möjliga vinst på kortast möjliga tid.  
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Denna strävan efter en vinst leder fram till ett spel om snabb och värdefull information, 

mellan flera olika aktörer som befinner sig på finansmarknaden (Adler & Adler 1984:196). 

Eftersom individens tillgång till information och en förmåga att bearbeta denna information är 

mycket begränsad, resulterar det i att aktörernas möjlighet att agera rationellt i handel med 

aktier försämras (Baker 1984:784). I vissa ekonomiska situationer där målet är att maximera 

den egna vinsten, agerar individer på ett opportunistiskt sätt och är inte helt pålitliga eller 

ärliga, de kan till exempel dra nytta av andra aktörer och ge en falsk eller vilseledande 

information (Baker 1984:778). En begränsad rationalitet och opportunism på 

finansmarknaden leder till att det uppstår olika mönster i marknadens nätverk både på mikro- 

och makronivå. Aktörer som befinner sig på den finansiella marknaden har olika mål och 

intressen i företagande och organisering på denna markand. Finansmarknadens aktörer är till 

exempel aktiemäklare, analytiker, anställda på investmentbanken och även företagsägare och 

ledningsgrupper.                                                                                                                                                                             

 

Aktiemarknaden har vid många tillfällen i historien och inte minst under de senaste åren 

kännetecknats av mycket stora fluktuationer. Långvariga och stora uppgångar i aktier följs 

ofta av snabba nedgångar, vilket kan exemplifieras av stora upp och nedgångar på börsen i 

världen under 2000-talet, då analytikerna bidrog till uppkomsten av stora ”finansbubblor” och 

även till den finansiella krisen.  Främst i USA där högt rankade analytiker har varit ansvariga 

för att ge vilseledande aktierekommendationer och i stället för att prioritera sina kunder, gav 

de aktierekommendationer som gynnade deras arbetsgivare. Detta resulterade i att det inte 

enbart var analytiker och banker som tog skada, utan de aktörer som mest led av detta var 

bankernas kunder (Blomberg m.fl. 2011:67). Därför känns det angeläget att ta reda på vad 

analytikernas arbete omfattar och innebär, vilka aktörer som är involverade i skapandet av 

aktieanalyser och vilka de viktigaste faktorerna är som påverkar analytikernas agerande.  

 

Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med denna studie är att analysera på vilket sätt institutionella krav påverkar 

aktieanalytikernas arbete och beslut, för att organisationen ska uppnå legitimitet. För att ta 

reda på vilka faktorer som påverkar aktieanalytikernas agerande och beslut, har jag formulerat 

tre frågeställningar som jag vill besvara med denna studie.           
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• Vilka aktörer är involverade vid skapandet av aktieanalyser? 

med denna frågeställning vill jag utforska vilka relationer eller nätverk som  uppstår mellan 

analytiker och andra aktörer som berörs av analytikernas företagsanalyser. 

• På vilket sätt påverkas aktieanalytikers handlingar av tillgången till information och  

ekonomiska incitament? 

• Kontrolleras aktieanalytiker av strikta regler och kontrakt på investmentbanken eller är   

aktieanalytikers agerande mer styrt av vanor och normer?             

med den frågeställningen vill jag utforska om denna utgångspunkt är förankrad i 

nyinstitutionell teori, som framförallt förklarar institutioners inflytande över organisationer 

och över individer inom organisationer för att få legitimitet. 

 

Avgränsningar 
För att på bästa sätt lyfta fram uppsatsens ämne har jag valt att utgå från intervjuer med fem 

finansanalytiker och även tillämpa den nyinstitutionella teorin som utgör uppsatsens 

teoretiska referensram. Genom att analysera analytikernas tankegångar kring teman, som är 

arbetsmiljö och omvärlden, nätverk och information, ska jag undersöka på vilket sätt 

aktieanalytikernas beslut och beteende påverkas av tillgången till information och ekonomiska 

incitament. För att kunna studera de delar och definitioner som har varit mest betydelsefulla 

för uppsatsen, har det även varit viktigt att göra avgränsningar i den teoretiska referensramen. 

Därför har jag lyft fram begreppen institutioner, legitimitet och nätverk med avsikt att 

analysera på vilket sätt institutioner har inflytande över individer inom organisationer för att 

få legitimitet. De avgränsningar som jag har gjort, har underlättat i att ge svar på uppsatsens 

frågeställningar. 

Teori 
En social relation bygger på individens sociala handlingar och de sociala relationerna kan 

antingen vara öppna eller slutna, beroende på individens tillträde och möjlighet att delta i 

relationen. De relationer som är slutna eller som reglerar tillträde för utomstående, kallar 

Weber för organisationer (Weber 1983:34). Organisationer och dess omvärld påverkar 

varandra och organisationer är beroende av sin omgivning för att få resurser för att överleva.  

För att aktörerna ska få tillgång till resurser krävs det en legitimitet som aktörerna får genom 

att följa institutionaliserade idéer (Ahrne & Hedström 1999:81).                                           3 



Den teori som förklarar vilken betydelse institutioner har för organisationers utseende och 

handlande är den nyinstitutionella teorin, som grundlades med en artikel av teoretikerna John 

W. Meyer och Brian F. Rowan kallad ”Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony” (1977). Utifrån den nyinstitutionella teorin och teoretikerna Meyer och 

Rowan, styrs organisationers tillgång till resurser av teknisk rationalitet eller av legitimitet, 

vilket i sin tur beror på om organisationen tillhör det tekniska eller det institutionella fältet. 

Det tekniska fältet utgörs av marknader som präglas av konkurrens mellan organisationer och 

organisationers effektivitet i form av försäljning, vinst och kvalité som är relativt lätt att mäta 

och utvärdera. Organisationer på institutionella fält däremot kännetecknas av att deras 

produkter är svåra att mäta. För dessa organisationer är legitimitet viktigare än teknisk 

effektivitet, vilket innebär att omgivningen förväntar sig att sådana organisationer ska se ut 

och fungera enligt gällande normer (Ahrne & Hedström 1999:81-82).  Normbildning, regler 

och lagstiftning förklaras som institutioner och ur ett kognitivt perspektiv ses institutioner 

som kunskaper, föreställningar och föreskrifter, som påverkar hur människor handlar både 

som individer och medlemmar i organisationer (Ahrne & Hedström 1999:7). 

 

Teoretikerna Meyer och Rowan (1977) betonade att legitimitet är en viktig drivkraft bakom 

organisationsförändringar, men de uppmärksammade också att det finns en diskrepans mellan 

vad som organisationen säger och vad den gör, vilket döljer sig bakom förändringar i 

organisationen för att uppnå legitimitet. Organisationsförändringar bygger ofta enligt 

teoretikerna på rationaliserade myter om vad som är effektivt, snarare än vad som faktiskt är 

effektivt. Dessa myter tas ofta för givna av organisationer och andra aktörer och myterna 

ingår i en föreställning om hur organisationer ser ut. Rationaliserade myter är exempel på 

kognitiva institutioner och dessa institutioner är gemensamma idéer och föreställningar som 

organisationer och aktörer tar för givna. Institutionerna påverkar aktörerna utan att aktörerna 

är medvetna om det. Förändringar i organisationer syftar till att göra organisationer mer 

legitima i sin omgivning (Ahrne & Hedström 1999:81-82). Trots att individens handlingar 

enligt den nyinstitutionella teorin är styrda genom institutionaliserade idéer, har individer en 

möjlighet att välja institutioner och därefter följa dem för att uppnå legitimitet.             

 

Institutioner    
Den nyinstitutionella teorin betonar samspelet mellan institutioner och organisationer å ena 

sidan och aktörer å den andra sidan.                                                                                       4 



Det finns tre olika institutionella teoretiska ansatser som förklarar olika aspekter av 

institutioner och de används inom olika samhälleliga discipliner. Den första ansatsen är den 

reglerade institutionalismen, som förklarar institutioner som regulativa system som bland 

annat fokuserar på lagar och avtal, där institutioner främst sprids via tvång och aktörerna 

följer institutioner för att undvika sanktioner. Enligt denna ansats växer institutioner fram som 

processer eller rationella sätt för att reducera osäkerhet (Ahrne & Hedström 1999:83). Den 

andra ansatsen är den normativa institutionalismen, som användes av tidigare sociologer som 

till exempel Max Weber (Weber 1983). Denna ansats fokuserar bland annat på normer som 

skapar en moralisk grund för handlande och förklarar även att institutioner växer fram genom 

social interaktion i grupper och inom organisationer. Enligt denna ansats följer aktörer 

institutioner för att inte bli sanktionerade och uteslutna från grupper eller från organisationer. 

Den normativa institutionalismen förklarar att institutioner sprids genom utbildning och de 

institutioner som studeras inom denna ansats är normer och regler, som gäller olika arbets- 

och yrkesgrupper (Ahrne & Hedström 1999:83). 

 

Den tredje ansatsen är kognitiv institutionalism, som studeras inom nyinstitutionell sociologi 

och denna ansats fokuserar på informella institutioner dvs. sådant som man inte ens tänker på 

är institutioner, som till exempel diskurs. Enligt denna ansats följer aktörer institutioner för att 

de tar dem för givna och genom att aktörerna härmar varandra bidrar de till spridningen av 

institutioner. Både den normativa och kognitiva ansatsen betonar att institutioner är ett resultat 

av individers handlande, men utformningen av institutionerna är inte planerad i förväg, 

institutionerna är informella (Ahrne & Hedström 1999:83). 

 

Enligt den nyinstitutionella ekonomiska sociologin omfattar institutioner framförallt aktörer 

som antingen är individer eller organisationer, som utövar sina intressen i en institutionell 

struktur. Utifrån detta perspektiv förklaras en institution som en relation mellan formella och 

informella element som till exempel vanor, delad tro, konventioner, normer och regler, som 

aktörrena styr sina handlingar efter (Smelser & Swedberg 2005:55). Institutionella 

regler/normer uppkommer i aktiviteter som kräver problemlösning och dessa normer fungerar 

som en vägledning för individens förväntade beteende. Normer har en samordnande roll i 

gruppens handlingar och förbättrar även gruppens möjlighet att uppnå en framgång. Individer 

i sammanfogade grupper samarbetar för att följa normer eftersom det är inte enbart 

individernas intressen som är kopplade till framgång, utan även deras identitet.  
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De handlingar som utförs av aktörer som är medlemmar i företagets nätverk är även beroende 

av företagets legitimitet. Lagar är normer och uppfattningar om förväntat beteende och även 

idéer som är skapade och formade av staten och dessa institutioner är formella institutioner 

(Smelser & Swedberg 2005:58-59). Den lag som är grunden och som anger ramar för 

värdepappersmarknaden är lagen om värdepappersrörelse (Jansson 1995:137). Denna lag 

förklarar att värdepappersinstitut ska handla på ett ärligt och rättvist sätt, ge kunderna en 

snabb och korrekt information gällande värdepapper och även undvika intressekonflikter det 

vill säga, att ett värdepappersinstitut eller en anställd inte agerar för egen vinning och ger 

kunden sämre villkor än nödvändigt (Jansson 1995:149). Lagstiftningen gällande 

värdepappersmarknaden är viktig men den kompletteras även av föreskrifter och råd, som har 

utformats av myndigheter som till exempel Sveriges Riksbank och Finansinspektionen 

(Jansson 1995:42). Genom att individen inte bryter mot statens regler bidrar individen till att 

uppnå företagets legitimitet (Smelser & Swedberg 2005:59). 

 

Legitimitet 
Enligt sociologen Weber är både sociala handlingar och relationer styrda av individens 

föreställning om legitim ordning. En social relation förklaras som ordning, då individen väljer 

att handla efter regler som utgör en ram för handlingen. Den sociala ordningen kan grunda sin 

legitimitet på olika sätt till exempel på grund av tradition som förklarar att saker och ting har 

alltid varit på ett visst sätt, eller på grund av att individen är hängiven till en specifik ordning. 

Individen kan även tillskriva handlingen legitimitet på grund av att den är värderationell, 

vilket förklarar individens tro att ordningen är ett uttryck för det absoluta värdet. Individer 

uppfattar också ”saker” som legitima när de skapas på ett legalt sätt till exempel när aktörer i 

sin handling kommer överens om på vilket sätt de ska handla eller om en legitim myndighet 

har infört föreskrifter och bestämmelser, som individer betraktar som legitima (Weber 1983).  

 

En social ordning är legitim när den uppfattas som giltig av de handlande individerna, vilket i 

sin tur leder till att individerna styr sitt handlande efter denna ordning. Exempel på legitima 

ordningar är norm, lag eller organisation (Weber 1983:26). En social ordning kan även vara 

legitim genom individens specifika egenintresse, det vill säga individens förväntningar på 

specifika följder.  
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Ett exempel på denna ordning är en konvention, som innebär att individen måste förhålla sig 

på ett visst sätt i en grupp och betrakta det som ett förpliktigande. Ett exempel på en 

konvention kan vara ett användande av passande klädsel och även regler som gäller i 

umgänget i en grupp. Om individen bryter mot konventionen möter individen ett ogillande 

från andra aktörer i samma grupp. En annan ordning som garanterar legitimitet genom 

förväntningar på specifika följder är rättsordningen. Uppföljningen av denna ordning bevakas 

av en grupp aktörer, som kan tvinga individer att leva efter regler och även bestraffa brott mot 

ordningen (Weber 1983:24). Förutom att individen ska förhålla sig till lagar och konventioner 

ska individen även förhålla sig till etik, som förklaras genom att individen lägger en värdering 

i sin handling och betraktar denna värdering som norm. Individens etiska värderingar 

påverkar individens handlingar (Weber 1983:26).   

 

Nätverk 
Aktörer ingår i större sociala strukturer som påverkar individens handlande och flertalet av de 

strukturerna beskrivs och analyseras som sociala nätverk. Nätverksbaserade organisationer 

karaktäriseras av att de är decentraliserade och horisontella och har en icke-auktoritär eller 

hierarkisk organisationsform. Sociala nätverk och individernas positioner i nätverket påverkas 

av individernas handlande (Ahrne & Hedström 1999:91). Sociologen Baker har i sina studier 

av värdepappersmarknader utvecklat ett nätverksperspektiv på aktiemarknaden. Baker 

betraktar värdepappersmarknaden som nätverk, vars noder/punkter är marknadsaktörer det 

vill säga mäklare, placerare, aktieanalytiker m.fl. och nätverksrelationer är de transaktioner 

som utförs av aktörer på aktiemarknaden. Enligt Baker faller stora marknader samman i 

mindre grupper på grund av individens begränsade förmåga att analysera och använda sig av 

informationen. Små grupper av aktörer på aktiemarknaden karaktäriseras av många kontakter 

mellan gruppmedlemmarna, vilket i sin tur leder till ett snabbare utbyte av information och till 

fler värdepapperstransaktioner (Baker 1984). Individer söker sig till nätverk för att få 

medlemskap, som ger tillgång till resurser som finns inom nätverket (Castells 2000:177-180).     

 

Individens sociala och ekonomiska handlingar är inbäddade i personliga relationer, som enligt 

sociologen Granovetter är viktigare än strukturen i nätverket. Granovetter anser att 

uppriktighet, ordning eller oordning i gruppen är mer beroende av personliga relationer än av 

strukturen i nätverket (Smelser&Swedberg 2005:53).   
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Individer i en grupp förväntas att förhålla sig på ett specifikt sätt i olika situationer.   Den idé 

som enligt sociologen Homans förklarar och specificerar på vilket sätt medlemmar i gruppen 

borde agera och hur de förväntas att förhålla sig gentemot andra individer i gruppen, kallas för 

normer. Individer lockas till gruppen när deras värderingar liknar gruppens värderingar och 

även stämmer överens med de normer som råder i gruppen. När individer följer gruppens 

normer blir de belönade och de individer som inte väljer att följa normer stöts ut från gruppen, 

eller väljer själva att lämna gruppen (Homans 1950:124). En medlem i en grupp kan värderas 

i relation till andra medlemmar och denna process kallas för rankning. Denna värdering görs 

genom att jämföra individens aktiviteter med andra medlemmar i gruppen och de mått som 

gruppmedlemmarna utgår ifrån i denna process är normer och gruppens förutsättningar. Det är 

inte tillräckligt att individen själv rankar sig högt i en grupp, eftersom denna värdering måste 

accepteras av hela gruppen och värderingen ska även stämma överens med de normer som 

råder i gruppen (Homans 1950:149). 

 

Tidigare forskning 
Den sociologiska forskningen på den finansiella marknaden har bidragit med ett flertal 

analyser gällande denna marknad och även förklaringar till vilket inflytande individer och 

grupper som arbetar på den finansiella marknaden har. Aktieanalytiker tillhör dock en grupp 

av individer på aktiemarknaden som inte många forskare har studerat och bland de forskare 

som har skrivit om aktieanalytiker finner man sociologen Zuckerman. I sin forskning kom 

Zuckerman fram till att den information som är tillgänglig för investerare, oftast är otillräcklig 

och svår att tolka och därför kräver den en dechiffrering, vilket författaren beskriver i ”The 

Categorical Imperative: Securities Analysts and the Illegitimacy Discount” (1999). 

Zuckerman menar att analytikernas huvuduppgift är att analysera ett företag och skapa ett 

investeringsobjekt. Den implicita kunskapen om investeringar som analytiker skapar, 

uttrycker analytiker vidare i verbal eller i skriftlig form i kommunikationen med medarbetare 

och kunder.    

                                                                                                                                                 

Informationen gällande aktiers framtida utveckling och priser som är avgörande för värdering 

av aktier är oftast otillräcklig och svårtolkad för investerare.  Enligt Zuckerman är 

individernas kunskapsnivå och möjligheten att tolka informationen gällande aktiens framtida 

utveckling och även den osäkra och oförutsägbara ekonomiska framtiden, gör utvecklingen av 

aktier till ett tolkningsprojekt.                                                                                                 8 



Vid sidan av Zuckerman finns det även andra sociologer, som har forskat om aktiemarknaden 

och studerat traders som är en annan yrkesgrupp på aktiemarknaden (Se Baker 1984, Adler & 

Adler 1984, Abolafia 1996). Forskaren Abolafia beskriver i sina studier av New York börsen 

”Making Markets” (1996), hur samspelet mellan aktörer påverkar intensiteten i aktiehandeln. 

Genom att beskriva traders kultur och på vilket sätt de är organiserade, förklarar forskaren hur 

sociala konstruktioner på aktiemarknaden uppkommer och vad de innebär. Abolafia förklarar 

att aktiemarknaden inte skapas av köparnas och säljarnas relationer, som utgör 

aktiemarknaden, utan av handlingar som är föränderliga och skapas i de områden där 

aktörerna konkurrerar med varandra för att få kontroll över den delen av aktiemarknaden som 

de är situerade i. 

 

Sociologerna Patricia och Peter Adler har studerat finansmarknaden som samhällen i vilka det 

uppstår specifika mönster beroende på hur aktörerna interagerar med varandra. Adler har 

analyserat aktiemarknaden ur ett socialpsykologiskt perspektiv och iakttagit hur enskilda 

individer agerar och verkar på denna marknad. I sin forskning ”The Social Dynamics of 

Financial Markets” (1984), förklarar Adler att de mänskliga faktorerna samverkar med de 

yttre faktorerna på den finansiella marknaden och i samspel med varandra bidrar de till 

volatiliteten i aktiepriser. Författarna förklarar även att fluktuationer i aktiepriser är 

oförutsägbara och de beror på den impulsiva, subjektiva och oförutsedda naturen av mänskligt 

beteende. 

 

En annan sociolog som även har forskat i aktiemarknaden och dess aktiepriser Baker. I de 

studier som Baker utförde och som beskrivs i ”The Social Structure of a National Securities 

Market” (1984), fann han att volatiliteten av aktiepriser påverkas av varierande 

kommunikation mellan individer i olika nätverk, där utbud och efterfrågan av aktier har en 

mindre betydelse. Baker förklarar att individer inom samma grupp har fler ömsesidiga 

kontakter mellan gruppmedlemmarna och färre kontakter med aktörer som tillhör andra 

grupper. Baker fann också att olika nätverk har betydelse för flödet av information, vilket 

innebär att olika sammansättningar av nätverk skapar olika nivåer av informationsflöden, 

vilket i sin tur bidrar till volatiliteten av aktiepriser (Baker 1984).  Eftersom min avsikt med 

studien är att undersöka om aktieanalytikernas handlingar är motiverade av deras intresse som 

vanligen påverkas av delad tro, normer och nätverkskontakter har jag även använt mig av 

sociologen Homans forskning.   
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I studier som Homans utförde och som beskrivs i ”The Human Group” (1950), upptäckte 

teoretikern att individernas beteende i olika grupper uppvisade stora likheter. I sin forskning 

granskar Homans individernas sysselsättning, relationer med andra individer och individernas 

handlingar, där han även tar hänsyn till normer som fungerar som en sorts beteendekoder. 

Homans beaktar också gruppernas interna och externa miljö och analyserar på vilket sätt 

miljön påverkar individen. Genom att generalisera sitt resultat om uppkomsten av liknelser i 

alla små grupper, vill forskaren förklara att de element som uppkommer i små grupper kan 

kopplas till stora grupper i samhället. Individer skapar små grupper och hållbarheten i dessa 

grupper enligt Homans skapar en stabilitet i samhället.  

 

Finansmarknaden och dess utveckling 
Begreppet finansmarknad utgörs av flera olika typer av marknader där handel med olika 

finansiella instrument äger rum. Dessa marknader är: aktie-, valuta-, obligations-, derivat-, 

penning- och råvarumarknaden och de omfattar främst handel med finansiella instrument som 

i motsats till produktionsmarknader inte är skapade för konsumtion.1 Varorna på denna 

marknad som till exempel aktier, optioner och obligationer är snarare avtal som cirkulerar 

mellan konsumenterna, än att de blir konsumerade av en enda konsument (Knorr Cetina & 

Preda 2005:4). 

 

Den finansiella marknaden karaktäriseras av kapitalets stora rörlighet, där interaktionen 

mellan kapitalet och rörligheten är beroende av samspelet mellan olika resurser och individer, 

som är situerade på denna marknad (Knorr Cetina & Preda 2005). De aktörer som möts på 

finansmarknaden är bland annat olika företag, myndigheter, sparare, investerare, aktiemäklare 

och analytiker. För att denna marknad ska kunna existera är sociala relationer viktiga.  

Finansmarknaden är både en psykologisk- och ekonomisk sfär i det sociala landskapet, där 

varje sfär styrs av en egen logik (Weber 1983:247). Grundmotiven på denna marknad är ett 

egenintresse och girighet. Utvecklingen på finansmarknaden som var orsakad av 

digitaliseringen och avregleringen i lagstiftningen har bidragit till uppkomsten av nya 

handelsplattformar och till ett ökat antal av transaktioner. Eftersom övergången till ett 

databaserat system har skett parallellt på börser runt om i världen, har det resulterat i att 

aktiehandeln kan genomföras på olika aktiemarknader dygnet runt.    
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Den ökade tillgången till information på den digitaliserade finansiella marknaden, som består 

av både materiella och mänskliga resurser, har också bidragit till uppkomsten av en större 

förståelse av denna marknad. Förutom basinformation som omfattar offentliga nyheter som 

till exempel dagliga aktiemarknadskurser finns det också svårare typer av information, som är 

beroende av tolkningar, värderingar och bedömningar. Denna information beror på hur 

skickligt individerna sammankopplar tolkningar och slutsatser (Knorr Cetina & Preda 

2005:27).  

 

Digitaliseringen på den finansiella marknaden har förändrat förhållandena på denna marknad 

på många sätt och ett av dem är den opersonliga och anonyma formen av interaktion mellan 

olika individer. Anonymiteten mellan olika individer på aktiemarknaden kan leda till ett 

oetiskt handlande, som är mer sannolikt när individen handlar med en individ som hon inte 

känner eller inte har någon personlig kontakt med (Jansson 1995:35-36).Teknologin har också 

påverkat de produkter som utbyts på marknaden, vilket innebär att flertalet produkter har 

blivit alltmer komplicerade och svårare att analysera, även för de aktörer som inför 

produkterna på marknaden (Blomberg m.fl. 2011:55). Avregleringen i lagstiftningen som har 

skett på finansmarknaden har resulterat i en mindre detaljerad styrning och bidragit till en fri 

konkurrens, som i flertalet fall är omänsklig (Jansson 1995:37). 

 

Professionella aktieanalytiker 
Förändringar i lagstiftningen som infördes på 1930-talet har bidragit till ett ökat intresse för 

investeringar i aktier. Genom att alltfler professionella förvaltare ville göra säkra 

investeringar, skulle de samtidigt veta så mycket som möjligt om det utvalda företaget innan 

de började investera kapital i företaget. Även om informationen om företaget var tillgänglig 

var det svårt för många förvaltare att tolka och förstå informationen. I samband med detta 

uppstod det en ny yrkeskategori som inriktade sig på att tolka och förklara information om 

företaget  och den yrkesgruppen var de professionella aktieanalytikerna (Hägglund 2001:2-3). 

Under 1980 och 1990-talen ökade betydelsen av kvantitativa analyser av företag både när det 

gäller antal och omfattning.  Samarbetet mellan analytiker och placerare blev allt viktigare för 

hur företaget framställdes på aktiemarknaden. Fondkommissionärer började öppna 

analysavdelningar och det blev allt vanligare att även placerare anställde analytiker. 

Analytikernas alltmer växande betydelse har bidragit till en stor förändring i deras sätt att 

arbeta.                                                                                                                                   11 



För tjugo år sedan arbetade analytikerna framförallt med att samla finansiell information och 

analysera informationen på traders och mäklares begäran (Blomberg m.fl 2011:66-67). 

Dagens analytiker samlar och analyserar fortfarande information om specifika företag inom 

en specifik sektor där de även förväntas veta vad som sker inom eller kring denna sektor, men 

det har även tillkommit nya arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter är att föra vidare och 

förmedla information om företag och aktier till de individuella aktörerna som är 

placerarna/kunderna. Eftersom informationen om ett specifikt företag har en central roll i 

analytikernas arbete, inhämtas denna information av analytiker under olika möten med de 

analyserade bolagens företagsledningar och även branschorganisationer som är konkurrenter 

till de analyserade bolagen. Till analytikernas uppgifter hör även att väcka placerarnas intresse 

och motivation som kan leda till investering i aktier, vilket innebär att analytikerna också 

fungerar som försäljare på fondkommissionärsfirmor eller på investmentbanker (Blomberg 

m.fl. 2011, kap 4). 

 

Metod och data 
Val av ämne 
Det råder en stor osäkerhet på flera områden inom ekonomin, samtidigt som det pågår en 

mycket intensiv handel med värdepapper, där många aktörer placerar sina besparingar i aktier. 

Den finansiella krisen under åren 2009 och 2010 och även skandaler som har drabbat 

aktiemarknaden internationellt, har påverkat de svenska aktieanalytikerna. Även i Sverige har 

analytikernas arbete ifrågasatts och kritiserats ett flertal gånger under de senaste åren.   

Eftersom aktieanalytiker i sitt arbete är tvungna att förhålla sig till flertalet institutioner, är det 

intressant att undersöka på vilket sätt analytikernas handlingar påverkas av formella- och 

informella institutioner, som även har en betydelse för förtroendet och för organisationens 

legitimitet. Det är även intressant att ta reda på om andra faktorer, som tillgången till 

information och ekonomiska incitament påverkar analytikernas beslut.    

                                                                                                                                                                                            

Deduktiv- eller induktiv forskning 

Vid utformandet av en uppsats finns det två olika metoder som man kan välja att se 

verkligheten på. Den första metoden kallas för den deduktiva och den innehåller redan 

utarbetade teorier om hur verkligheten fungerar. I denna metod är empirin begränsad av den 

bild som teorin ger och metoden har en bevisande roll.    
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I den andra metoden som är den induktiva utgår forskaren från verkligheten och därefter 

försöker bilda sig en uppfattning.  Utifrån denna bildade uppfattning påbörjar forskaren sina 

studier i syfte att få vetenskapliga bevis för sina teorier. Denna metod har en upptäckande roll 

(Aspers 2007).Vid skrivandet av uppsatsen har jag valt att utgå från den deduktiva metoden, 

där studiens teoretiska referensram utgörs av den nyinstitutionella teorin. De begrepp som 

teorin bland annat innehåller är formella- och informella institutioner och legitimitet, som jag 

avser att använda som verktyg för att upptäcka på vilket sätt begreppen påverkar analytikernas 

intressen och handlingar. Den nyinstitutionella teorin tillämpar jag på ett fält som främst 

består av professionella aktieanalytiker. Teorin använder jag för att peka ut områden och 

personer som ska studeras och även rikta intresset mot andra teman och frågor. Den deduktiva 

metoden präglar min studie.                

                                                                                                                                               

Kvalitativ metod 
I uppsatsen har jag valt att tillämpa en kvalitativ metod som utgörs av intervjuer med olika 

respondenter, där tolkningen av respondenterna har en viktig roll för hur resultatet kommer att 

bli. Uppsatsens frågeställningar har varit vägledande i valet av metod. 

 

Undersökningens olika faser 
Val av enheter 
Analytikerna är den grupp av specialister på aktiemarknaden som har vuxit i antal och fått 

mest status och inflytande under de senaste tjugo åren (Blomberg 2005:199). Samtidigt har 

analytikernas nätverk blivit granskat och kritiserat av media och detta har medfört att jag vill 

ta reda på hur analytikerna resonerar över frågor som gäller deras arbete, strikta regler och 

kontrakt, vanor och normer och även om det kan vara andra faktorer som styr analytikernas 

arbete. För att kunna genomföra undersökningen har jag valt fem professionella 

aktieanalytiker, varav tre är analyschefer och även en analytiker som arbetar med analyser på 

makronivå. Denna analytiker har kunnat bidra med en värdefull information, på grund av sin 

långa yrkeserfarenhet och ett tidigare arbete som professionell aktieanalytiker.   Jag har även 

valt en professionell trader för att få en bättre förståelse för hur handel med värdepapper 

fungerar, men inte använt hans utsagor i uppsatsens resultat.  
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Insamling av data – intervjuerna   
Det finns en stor variation mellan de kvalitativa intervjuerna och valet av intervjuform beror 

på vilket sätt forskaren och respondenten vill genomföra undersökningen. Forskaren kan 

antingen välja att genomföra kvalitativa intervjuer eller deltagande observationer eller en 

kombination av dessa två (Aspers 2007:116). Som en deltagande observatör har man en 

närmare och djupare kontakt med olika respondenter och har även själv en möjlighet att 

kunna delta i den undersökta sociala miljön. Genom intervjuer kan man enbart analysera det 

som respondenterna säger och har inte en möjlighet att studera det underförstådda genom att 

studera individernas beteende (Bryman 2002:18). Eftersom inträdet till fältet var mycket 

begränsat och att det inte var möjligt att följa med respondenternas vardag, var jag tvungen att 

utföra semistrukturerade intervjuer som var baserade på tydligt angivna frågor i 

intervjuguiden (se bilaga intervjuguide). Valet av semistrukturerade intervjuer har jag gjort 

för att kunna studera aktörernas tankar, på vilket sätt deras utsagor och mening hänger 

samman och även undersöka vilka aktiviteter respondenterna utför med mera. De 

semistrukturerade intervjuerna var mest lämpliga som en metod för att inhämta information 

(Aspers 2007:137).  

 

De teman som jag har använt som bas för formuleringen av frågeställningen är: arbetsmiljö 

och omvärlden, nätverk, information och institutioner. Mina teman och mönster har vuxit 

fram med hjälp av de frågeställningar som har preciserats i uppsatsens syfte och i anknytning 

till dessa teman har jag formulerat frågeställningar i intervjuguiden. Den intervjuguide som 

omfattar professionella aktieanalytiker har jag även omarbetat och använt vid en intervju med 

en professionell trader.  Vid genomförandet av intervjuerna har jag förutom tillämpandet av 

intervjuguiden, även följt upp de svar som respondenterna gav för att skapa en dialog. Även i 

detta fall har jag utgått från frågorna i intervjuguiden (ibid).  

                                                                                                                                                

Denna form ger ett större utrymme för respondenten och en möjlighet att följa upp de svar, 

som respondenten ger. Den första intervjun har jag genomfört med en professionell trader, 

som arbetar på en fondkommissionärsfirma.  Syftet med denna intervju var att ta reda på 

vilket sätt traders samarbetar med aktieanalytiker på fondkommissionärsfirmor. 

Undersökningens viktigaste respondenter utgjordes av fem professionella analytiker varav 

fyra är verksamma som aktieanalytiker, som arbetar på olika svenska storbanker och en 

professionell analytiker som är anställd på en fond utomlands.                                          14                        



I undersökningen har jag valt Handelsbanken, SEB och Nordea som tillhör de största 

investmentbankerna i Sverige och som är mer betydande värdepappersmäklare än 

fondkommissionärerna.2 Den femte respondenten som är en professionell analytiker som 

arbetar på en fond utomlands, har jag fått en möjlighet att kontakta efter ett bortfall av en 

analytiker, som är anställd på en bank i Sverige. Det tog lång tid innan analytikerna lät sig 

intervjuas och en av respondenterna tackade nej till möjligheten att bli intervjuad.  

 

Alla intervjuer med analytikerna genomfördes under en tvåveckors period och eftersom två av 

respondenterna arbetade utomlands och var situerade på SHB i Köpenhamn och även i USA, 

genomförde jag dessa intervjuer via Skype. De övriga intervjuerna ägde rum på de kontor där 

intervjupersonerna arbetar och intervjuerna tog cirka fyrtio minuter att genomföra. Jag 

spelade in intervjuerna på ljudkassett och parallellt med det gjorde jag anteckningar för hand. 

Under intervjuprocessen har jag strävat efter att ta fasta på respondenternas tankar och 

resonemang. Varje intervju inledde jag med allmänna frågor och därefter övergick jag till mer 

strukturerade frågor, där de näst sista frågorna var breda, som därefter avslutades med korta 

allmänna frågor om rörlighet och tid.                                                                   

 

Intervjuerna genomfördes i en lugn och ostörd miljö och jag försökte skapa en god stämning, 

vilket är en förutsättning för ett givande samtal. Trots att väntetiden på att få genomföra 

intervjuerna var relativt lång och intervjutiden var begränsad, fick jag ett gott bemötande från 

samtliga banker utom en bank som inte hade tid och resurser att kunna besvara mina 

frågeställningar. Valet av respondenter gjordes av respektive bank och jag fick inte träffa 

intervjupersonerna mer än en gång. Enbart två av bankerna gav mig möjlighet att återkomma 

med uppföljningsfrågor, vilket jag utnyttjade för att komplettera materialet som var relevant 

för undersökningen.  De två första intervjuerna med analytikerna var inte alls konkreta, vilket 

ledde mig till en omformulering och bearbetning av frågorna och även till ett förtydligande av 

forskningsetiskaprinciper som omfattar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.3  För att inte avslöja respondenternas identitet, 

har jag valt att inte presentera några namn och inte heller redovisa i uppsatsen den information 

som avslöjar deras identitet.                                 
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Bearbetning av insamlat material 
Efter genomförda intervjuer och en lång transkriberingsprocess var det viktigt att strukturera 

materialet för att kunna gå vidare i arbetet och samtidigt underlätta analysprocessen. Detta 

gjorde jag genom en noggrann läsning och tolkning av datamaterialet. En sortering av det 

skrivna materialet genom att använda nyckelord som arbetsmiljö och omvärlden, nätverk, 

information och institutioner för kodning, har underlättat uppdelningen av texten på olika 

frågeställningar i intervjuguiden, som jag har för avsikt att besvara i uppsatsen. En 

eliminering av irrelevanta delar av intervjun har resulterat i att materialet har blivit mer 

transparent.              

 

I studiens analyser har tolkningar och omtolkningar skett efter intervjutillfällena, under 

transkriberingen, fram till ett färdigställt material som sedan har omarbetats. Rubriker i 

analysprocessen och innehållet under rubrikerna har fungerat som riktmärken för mina 

slutsatser som jag med hjälp av tidigare kunskaper har försökt att analysera. Utskrifterna av 

intervjuerna i min undersökning per respondent var cirka fyrtio sidor för de fem professionella 

analytikerna och cirka tjugo sidor för en professionell trader. Allt detta material har jag 

försökt att granska noggrant, men på en del partier har jag genomfört en kortfattad och 

summarisk analys. Litteraturen kring analytiker och finansmarknaden var också viktig och 

den fungerade som en vägledning i struktureringen och i analysprocessen av insamlat 

datamaterial.  Samspelet mellan å ena sidan teoretiska beskrivningar och studier av praktiken 

å andra sidan, resulterade i nya anteckningar som jag använde i skrivandet av uppsatsen.     

 

Giltighet och tillförlitlighet 
Valet av analytiker blev resultatet av de förfrågningar som jag gjorde på fyra olika banker 

nämligen: Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank, varav tre deltog i undersökningen.  

Jag blev hänvisad till de respondenter som bankerna ansåg var mest passande för att 

genomföra min undersökning. Eftersom företaget själv valde ut informanter resulterade det i 

att det satte urvalet i tvivelaktig dager. Orsaken till bankens agerande är 

sekretessbestämmelser som gäller alla aktörer på värdepappersmarknaden. Dessa 

bestämmelser strävar efter att begränsa informationsflödet, eftersom sekretess skapar 

förtroende (Jansson 1995:165).    

                                                                                                                                              16 



Samtidigt tror jag inte att bilden skulle bli annorlunda om jag tillfrågade några andra 

analytiker på samma bank, eftersom alla analytiker omfattas av samma sekretesslagar.              

De tillfrågade fyra aktieanalytikerna var män i 40-årsåldern, hade en civilekonomutbildning i 

grunden och mellan 6 och 15 års lång yrkeserfarenhet, vilket resulterade i en homogen 

urvalsgrupp, med avseende på yrkeserfarenhet. Den femte respondenten var makroanalytiker, 

som arbetade med att analysera politiska och ekonomiska händelser på den finansiella 

marknaden.  

 

Reliabilitet i studien kan diskuteras i termer av både tillförlitlighet och upprepbarhet (Bryman 

2002). Tillförlitlighet försökte jag uppnå genom att relatera studiens forskningsresultat till 

tidigare forskning i ämnet. I undersökningen har jag strävat efter en trovärdighet i data och 

studiens analys och diskussion är ett resultat av mina egna tolkningar. Vid upprepningen av 

undersökningen av en annan forskare skulle resultatet troligen inte bli identiskt, eftersom 

resultatet bygger på individens tolkningar. Vid replikering av en undersökning kan en del 

situationer i en intervju upprepas och återskapas, på grund av att en annan forskare kan 

intervjua samma respondenter som även kan ge liknande svar. Resultatet av intervjuerna kan 

däremot bli olika, eftersom resultatet beror på forskarens tolkningar.                                                                                                                     

 

Metodkritik 
Den kvalitativa forskningen har många fördelar, men den har också sina nackdelar. Det största 

problemet med kvalitativ forskning är, att datamaterialet kan vara alltför subjektivt och även 

svårare att strukturera jämfört med det kvantitativa materialet. Ett begränsat antal intervjuer 

kan leda till att man ifrågasätter om intervjuerna är representativa för hela populationen och 

även att valet av intervjupersoner påverkar undersökningsresultatet (Bryman 2002). 

Svårigheten att få tillgång till respondenter och faktumet att det råder en stor sekretess i denna 

sektor och att all information inte är tillgänglig för allmänheten, kan resultera i att jag har 

missat en del av den relevanta informationen. Jag förväntade mig också från respondenterna 

att svaren skulle vara mer uttömmande och tillföra en del kritiska uttalanden om 

finansmarknaden. Eftersom respondenterna var representanter för sina företag, hade de ansvar 

för den information som lämnades ut, vilket resulterade i att det fanns en risk att en del av 

svaren kunde vara alltför tillrättalagda, vilket i sin tur kan påverka uppsatsens trovärdighet. 

Ingen av respondenterna ville säga något negativt om sitt arbete eller om sin arbetsplats.  

                                                                                                                                            17 



Ett sätt som ofta anförs för att nå en ökad validitet är att göra flera fallstudier och jämföra dem 

med varandra (Bryman 2002). Eftersom de intervjuade analytikerna kom från olika 

investmentbanker, kunde respondenterna jämföras med varandra. Respondenterna gav även 

olika infallsvinklar på beskrivningar av sitt arbete, vilket i sin tur kunde ge en bättre insikt i 

deras arbete som analytiker. Därmed anser jag att de val som har gjorts i undersökningen var 

passande för syftet och för frågeställningen i uppsatsen. I det fallet har jag inte fått en 

mättnad, men fått en förståelse för hur finansmarknaden fungerar.                                                                            

 

Resultat  
Arbetsmiljö och omvärlden   
Globaliseringsprocessen, den tekniska utvecklingen och digitaliseringen på den finansiella 

marknaden har underlättat flödet av stora mängder av information, som alla aktörer på 

marknaden har tillgång till samtidigt. Det snabba och fria informationsflödet påverkar 

individer och även varorna och dess priser på denna marknad.  Den tekniska utvecklingen har 

också underlättat individernas arbete, men även bidragit till en konkurrens mellan aktörerna 

på finansmarknaden, vilket förklaras av analytiker R på följande sätt.                                                                 

”Den tekniska utvecklingen går hand i hand med hur IT-systemen utvecklas, framförallt 

för det här är en kommunikationssport. Det innebär att informationsflödena går allt 

snabbare i takt med att datorerna blir kraftigare och att vi får möjlighet att skicka data 

fram och tillbaka. De aktörer som finns på finansmarknaden är de som har de snabbast 

kraftfulla datasystemen och som eventuellt kan förutse felprissättningar på aktier 

snabbast”.                                                                                                                                                                                                                 

Samtliga intervjuade respondenter anser att, spridningen av global information till 

marknadens alla aktörer tack vare informationsteknologi, sker på ett mycket demokratiskt sätt, 

men denna spridning av information kan leda till oönskade kursrörelser av aktier och påverka 

aktiehandeln negativt. Analytiker F förklarar att,                                                                                                                                                                                                                                      

”det kan leda till problem när marknadens alla aktörer ska reagera på denna 

information samtidigt globalt, vilket leder till att det uppstår väldigt stora svängningar i 

aktiekurser som leder till volatilitet på marknaden”.                                       

Denna volatilitet som kännetecknas av hastiga kursrörelser av aktier, kan i sin tur skapa oro 

bland placerarna. Respondenterna anser även att utvecklingen på finansmarknaden har 

bidragit till uppkomsten av flera finansiella produkter som är mycket riskfyllda.   
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Analytiker K förklarar att, ”samtidigt som det utvecklas finansiella produkter, borde det 

välkomnas förbättrad risk management”. Analytiker R menar att, ”eftersom den snabba 

utvecklingen av finansiella produkter har visat sig mycket riskfyllda, är det viktigt att vidta 

åtgärder som skyddar kunderna”. 

För att behålla placerarna/kunderna och skapa förtroende hos individerna på denna marknad, 

måste man undvika de beteenden som leder till misstro och ifrågasättande. Utvecklingen på 

den finansiella marknaden har bidragit till uppkomsten av nya regleringar och normer som 

gäller aktiemarknaden. 

 

Analytikernas arbetsuppgifter 
Till analytikerns huvuduppgift hör, att sammanställa information och förutspå företagets 

framtida värde av aktier. Denna information skaffar analytikerna via kontakter med bolag i en 

viss bransch, både inom landet och i världen där analytikerna besöker olika företag och även 

träffar andra analytiker. Ett analytikerarbete innebär att samla in nyheter om bolag och 

samtidigt hålla den redan insamlade informationen aktuell.  Att få information från bolagets 

ledning är viktigt för analytikerna, eftersom informationen skapar en grund för analytikernas 

arbete.  Analytiker R förklarar betydelsen av företagsbesök på följande sätt,                                
”vi gör många företagsbesök i syfte att förstå bolagens förutsättningar, tolka deras 

vinstprognoser och utvärdera deras företagsledning”.   

För att den insamlade informationen ska anses vara bra enligt analytiker F, 

”krävs det att informationen passar in i det som analytiker redan vet om bolaget”.                              

Förutom att analytiker besöker företag och träffar konkurrenter i syfte att skaffa ny 

information, har analytikerna tillgång till information som finns tillgänglig genom media och 

Internet och denna information är viktig enligt samtliga respondenter, eftersom 

aktiemarknaden är global.  

Det krävs resurser för att kunna analysera den stora mängden av information som gäller den 

svenska aktiemarknaden. Samtliga respondenter analyserar data, som de har samlat in genom 

kontakter med företag och granskar även information som de har fått från 

placerarna/kunderna. Analytiker F förklarar att,   

”den information som inte är specificerad och svår att tolka kan leda till placerarnas 

överreaktion, vilket i sin tur kan resultera i oväntade rörelser i aktiepriser. Därför är det 

viktigt för oss att analysera och tolka denna information och vidare presentera resultatet 

för placerarna”.                                                                                                             19                                                                                                                         



I undersökningen har det även framkommit att samtliga analytiker omfattas av ett regelverk, 

vilket förklaras av analytiker P, 

”analytiker omfattas också av strikta regler på hur analyser ska genomföras, så det finns 

en konsensus i marknaden också. Det är ingen gissningslek, det kan vara mer eller 

mindre bra antaganden”.                                                                                                                                                                                        

Analytiker K anser att, 

”det är viktigt med en bra förståelse för de underliggande styrmedlen och även med en 

djup kunskap om hur marknaden fungerar och hur marknaden påverkas av räntor, 

valutakurser och konjunkturer”.                                                                                                                                                                

Förutom att analytiker i sitt arbete omfattas av strikta regler beror analytikers arbete också på 

deras personliga egenskaper och yrkeserfarenheter, som avgör hur analytiker bedömer aktier.             

                                                                                                                                                                                        

 
Nätverk    
Analytiker, placerare och företagsledningen    
De kontakter och relationer som är viktiga i utförandet av analytikernas arbete är kontakter 

med medarbetare på investmentbanker, kontakter med representanter från olika bolag och 

även kontakter med stora placerare. I större organisationer som till exempel investmentbanker 

samarbetar analytiker nära bankens mäklare och traders. Analytikern utför sitt arbete 

individuellt, men ingår även i en större grupp av analytiker som specialiserar sig på en 

specifik sektor, vilket skildras av följande respondenter. Analytiker R anser, 

”att vara analytiker innebär väldigt mycket individuellt arbete och mycket egen 

marknadsföring, framförallt när man arbetar på en lite större investmentbank. Vi är runt 

40-45 analytiker i de nordiska huvudstäderna.  

Vi är uppdelade i olika små grupper och varje kontor kan betraktas som ett litet team där 

man stöttar och hjälper varandra, backar upp osv. Det är hela tiden dialog och utbyte av 

kunskaper”. Analytiker F förklarar att, 

”alla som arbetar på mäklarhuset har bitar i pusslet, för det stora pusslet är vart 

konjunkturen är på väg eller om det utvecklas en ny finanskris i Europa och då får man 

samla in information från alla informationskällor. Vi försöker hela tiden att lägga 

pusslet, för det är det som det handlar om, hur man ska bedöma framtiden”.                                                                                                           

Förutom att alla analytiker ägnar mycket tid åt sitt arbete på investmentbanken där de 

kommunicerar med andra medarbetare och med investerare,    
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handlar analytikernas arbete mycket om att vara ute på företagen och samla in information, 

och även att ha en god kontakt med företagets ledning. Regelbundna besök på företagen, en 

nära kontakt med företagsledningen och även tidigare erfarenheter är viktiga för analytiker för 

att bättre förstå informationen. Ett väletablerat nätverk leder till närmare relationer med olika 

individer och en snabbare tillgång till en relevant information. De aktörer som också är 

viktiga för en analytiker är investerare/placerare, som noggrant följer analytikernas prognoser. 

Enligt samtliga respondenter sker denna kommunikation antingen via telefonsamtal, e-mail 

eller personliga möten. Investerare besöker ofta en investmentbank för att delta i olika 

seminarier, frukostar, luncher eller bara för att träffa sin analytiker. I personliga kontakter 

med analytiker får kunder enligt respondenterna den senast uppdaterade informationen med 

synpunkter gällande ett investeringsobjekt. Kontakterna mellan analytiker och placerare är 

enligt samtliga respondenter viktiga för analysprocessen, där interaktionen och deras 

gemensamma arbete leder till utvecklingen av ett investeringsobjekt. Målet med analytikernas 

och placerarnas gemensamma arbete är att genomföra en aktieaffär, där varje köp eller 

försäljning av aktier innebär ett courtage (arvode) för fondkommissionärsfirman, vilket i sin 

tur gör stora placerare attraktiva för mäklarfirmorna och för analytikerna.    

 
Information 
Analytikern som skapare av ett investeringsobjekt 
Den information som analytiker använder sig av i genomförandet av aktieanalyser omfattar 

enligt samtliga respondenter många nivåer, allt från beskrivningar av händelser på den 

finansiella marknaden, branschförklaringar dvs. branschens trender och omstruktureringar till 

information gällande olika företag. Analytikernas arbete handlar mycket om att bearbeta och 

värdera denna information, utföra bolagsvärderingar och även presentera resultatet av sitt 

arbete på ett förståeligt sätt.  Bland många informationskällor där media spelar en viktig roll, 

är informationen från bolagen den viktigaste och denna information använder analytikerna i 

den fundamentala analysen av företaget i skapandet av ett investeringsobjekt. Det finns 

mycket information som sprider sig snabbt och den är tillgänglig för alla aktörer på 

marknaden, vilket enligt samtliga respondenter resulterar i att det blir svårt att hitta någon ny 

information som analytikern är ensam om. Det är viktigt för analytiker att ha nära kontakter 

med företaget för att vara först med, att få en specifik information som inte har hunnit komma 

ut på marknaden.  
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Denna information får inte spridas offentligt, eftersom informationen påverkar aktiekursen. 

Informationen från företagen som är konfidentiell får analytikerna enbart använda för att 

skapa aktieanalyser. Enligt samtliga respondenter är analytikernas arbete ett detektivarbete, 

där huvudsyftet är att översätta informationen från bolagen i siffror, för att därefter kunna 

göra prognoser.  Den information som analytikerna samlar in från företagsledningen beskriver 

analytiker J som en bra information, ”när informationen kan uttryckas i siffror och användas 

i värderingsmodeller”.  

Att skapa en specifik kunskap om ett bolag och om den industrisektor som bolaget tillhör, är 

en av analytikernas viktigaste arbetsuppgifter. Denna kunskap använder analytikerna för att 

skapa ett investeringsobjekt och i denna process är det viktigt för analytikerna att ha en dialog 

med professionella investerare, som också har en kunskap om det enskilda bolaget, vilket 

förklaras av analytiker K.          

”Marknaden är en enda stor relation att förhålla sig till, där man alltid måste prata med 

den andra parten som är investerare. Därför är det viktigt att ha en dialog med 

professionella investerare som är experter på sina enskilda bolag”.                                                

Kommunikationen mellan analytiker och placerare initieras av nya händelser och ny 

information gällande ett företag, eftersom nya händelser ur företagets perspektiv kan påverka 

aktiepriserna. För samtliga respondenter är det viktigt att komma med en ny information för 

att bättre kunna föra en diskussion med placerarna, därför är det intressant för analytiker om 

de kan få tag på unik information, som ingen annan har resonerat över. På den offentliga 

aktiemarknaden råder ett förbud att utnyttja konfidentiell information som skulle kunna 

påverka aktiepriserna, men denna information kan överföras även om individen inte utnyttjar 

informationen för sin egen del, vilket förklaras av analytiker R.                   

”Vi har även en annan förmån att vi analytiker har lättare jämfört med den enskilda 

institutionella förvaltaren att svara på frågan gällande, om en specifik information är 

prissatt, dvs.  om informationen redan har påverkat aktiepriset eller om informationen 

inte är prissatt. Vi kan ge kunderna en vägledning”.                                                                                                           

Informationen från analytikerna förs fram till de stora placerarna med hjälp av kundansvarig 

personal och säljare på investmentbanken, där säljarna dagligen pratar med alla större kunder. 

Enligt en av respondenterna har analytikerna dagligen ett morgonmöte där man går igenom 

den information som man har fått fram om bolagen, vilket förtydligas av analytiker K på 

följande sätt,   
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”först har vi ett svenskt morgonmöte och sedan ett som är internationellt, där vi har med 

oss London, New York, Frankfurt och övriga nordiska länder. Sedan ringer vi ut med 

delar av den informationen till alla kunderna och allt beror på kundernas intresse och de 

kan göra en av två saker. De kan läsa analysen som de har fått via mail eller hämta 

informationen på hemsidan eller också genom telefonkontakt med analytiker”.                                                                                                   

Halva dagen för en analytiker enligt respondenten J,  

”går åt till att förmedla informationen vidare. För att undvika subjektivitet finns det en 

möjlighet att prata med flera analytiker, som har ansvar för samma bolag”.      

Den information som analytikerna förmedlar tar placerarna inte emot direkt, eftersom  

informationen måste anpassas till vad placerarna vill veta. Därför förflyttas informationen 

mellan analytikerna och placerarna, tills den anpassats till placerarnas/kunderna 

frågeställning. Resultatet av denna process är att den information som gemensamt skapas av 

analytiker och placerare leder fram till en aktieaffär.                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Analytikerns roll som försäljare av investeringsråd och analyser 

Analytikernas säljarbete kräver en nära kontakt med både placerare och företagsledningen i de 

analyserade bolagen. Företagsledningen förser analytikerna med företagsinformation och även 

underlättar i presentationen av analyser för placerarna. Genom att det anordnas 

marknadsdagar och olika träffar, så kallade roadshows kan säljanalytiker, representanter från 

företag och placerare mötas och samtala med varandra. Avsikten med dessa möten är att 

bolagschefer och fondkommissionärsfirmor presenterar sig på ett attraktivt sätt inför sina 

placerare, vilket i sin tur kan leda till en aktieaffär. Syftet med analytikernas kontakt med 

placerarna är enligt respondenten R att förverkliga bankens affärsidé, vilket förklaras på 

följande sätt, 

”analytiker ska presentera aktieanalyser på ett sätt som väcker placerarnas intresse och 

motivation, som kan leda till att placeraren uppfattar investeringsrådet som tillräckligt 

intressant och är villig att betala pengar för rådet”.   

Analytiker F förklarar att,                                                                    

”vi tjänar pengar på att ge investeringsråd till placerarna, både genom att ge aktieråd 

och genom bolagsanalyser och förmedla det vi vet om bolagen. Vi får betalt för våra 

placeringsråd och analyser. När placerarna väl bestämmer sig för att köpa eller sälja 

Aktier, så gör placerarna det via mäklarna.    
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Syftet med vårt arbete är att ge investeringsråd som analytikerna får betalt för om det är 

ett tillräckligt intressant råd”.   

Analytiker i sin roll som försäljare av investeringsråd försöker att hitta den bästa tidpunkten 

för att genomföra försäljning av aktier. För att genomföra aktieaffärer enligt samtliga 

respondenter, presenterar analytiker sina aktieanalyser på ett sätt som övertygar placeraren, 

men även långvariga och goda kontakter mellan placerare och analytiker är viktiga för 

genomförandet av aktieaffärer. Analytikernas arbete på investmentbanken utvärderas 

beroende på antalet genomförda analyser, träffsäkerhet av aktierekommendationer, antalet 

kundkontakter och kundernas rangordning. Tre av de intervjuade respondenterna i 

undersökningen förklarar, att de viktigaste faktorerna är på vilket sätt kunderna rangordnar 

analytikernas prestation och även vad deras överordnade tycker, vilket förklaras av  

analytiker J,   

”en analytiker är mest befrämjad av kontakter med institutionella kunder, för det är de 

som i slutändan ger honom ett betyg och därmed kan han påverka sin ekonomiska 

situation. Små placerare ger inte samma genomslag”.                                                                                              

De analytiker som rangordnas högt på rankningslistor blir mer eftertraktade och har även 

större förutsättningar för att göra affärer med de institutionella placerarna. Syftet med 

analytikernas försäljningsarbete är att uppnå goda ekonomiska resultat för företaget, viket i 

sin tur resulterar i att analytiker får en högre lön eller också belönas med bonus.                    

 

Institutioner 

Majoriteten av respondenternas kunder är de institutionella placerarna som har en stor 

analyskompetens. Under olika möten mellan analytiker och placerare utvärderas och överförs 

information gällande olika investeringsobjekt. I sitt arbete är analytikerna tvungna att förhålla 

sig till både marknadens regelverk som omfattar lagar, föreskrifter, branschrekommendationer 

och även etiska normer som gäller på investmentbanken, vilket förklaras av analytiker F,   

”eftersom finansbranschen har vuxit under de senaste decennierna och påverkar alla 

individer i hög utsträckning, är det viktigt med ett regelverk på myndighetsnivå. Därför 

måste det finnas ett regelverk som bidrar till att upprätthålla allmänhetens förtroende”. 

Trots att analytikerna omfattas av ett strikt regelverk som de ska förhålla sig till i sitt arbete 

kan det uppstå vissa problem på finansmarknaden. Analytiker R anser att,       
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”finansbranschen har ett ryktesproblem med de fåtal individer som inte förstår att det 

finns ett regelverk som klargör vilken information vi får analysera och vilka slutsatser 

man kan dra och därefter snabbt ge informationen till marknaden”. 

Analytiker K förklarar,  

”att det finns en mindre grupp av investerare med en specifik information och som 

tenderar att tjäna mer pengar”. 

Analytiker J menar,  

”att man inte ska ge någon fördel till en otillbörlig person men samtidigt är det ett fritt 

yrke, förutom det massiva regelverk om vad vi får göra när det gäller analysarbetet som 

är mer legalt reglerat”. 

Analytiker P pekar på,  

”att de professionella aktörerna kommer att kunna lägga vantarna på den specifika 

informationen och dessa aktörer kommer alltid att ha ett försprång”. 

Samtidigt förklarar analytiker F att, 

”det finns oerhört klara regelverk när det gäller vilken information man får använda i 

analyser och även regler för information som vi inte får använda dvs. insiderinformation. 

Vi får inte använda information till att köpa aktier själva”. 

Den myndighet som med stöd av lagarna utövar tillsyn över aktörerna på finansmarknaden är 

Finansinspektionen. Majoriteten av respondenterna har erhållit ett licensbevis som intygar att 

analytikerna har en tillräcklig kunskap om aktiemarknaden, kunskap om risker på denna 

marknad och en god etik. Licensieringen utges av företaget SwedSec som står under tillsyn av 

Finansinspektionen. Detta tillståndsbevis förpliktigar analytikerna att följa lagar, regler och 

andra bestämmelser som gäller deras arbete. Ett brott mot regelverket kan leda till att 

analytiker antingen kan få en varning eller återkallelse av licens. Att förlora sin licens 

upplever analytiker R som,  

”en svår situation, som leder till att man blir avstängd från arbetet och även utesluten 

från sin branschorganisation”.     

Även analytiker J anser att, ” en varning är kännbar och skapar en obehaglig känsla”. 

Analytiker F anser att mycket av licensieringen inte kan tillämpas på hans arbete och förklarar 

även att det pågår en utveckling av licensieringen, som kommer att bli ännu mer specialiserad 

och anpassad till olika yrkesgrupper på finansmarknaden i framtiden. I undersökningen har 

det även framkommit att företagsledningen på samtliga banker utger dokument, som 

innehåller regler för hur de anställda ska uppträda.  
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Enligt samtliga respondenter har varje individ på banken ett ansvar, att känna till de lagar och 

förordningar som är relevanta för deras specifika arbete eller position. Respektive bank 

använder sin egen policy, som är skapad för att underlätta och vägleda de anställda i hur de 

ska agera i olika situationer. De personer på banken som ansvarar för att lagar, regleringar och 

interna bestämmelser följs, är antingen en avdelningschef eller en compliance officer. Till 

deras arbetsuppgifter hör bland annat att se till att de anställda på banken som arbetar med 

aktiehandel, inte bryter mot regler som bland annat gäller förbud mot att använda en 

konfidentiell information, som ännu inte har kommit ut på marknaden. Missbruk av en 

konfidentiell information leder till att banken är tvungen att rapportera händelsen till 

Finansinspektionen. Den lag som förbjuder att handla med värdepapper för en individ som har 

tillgång till en information som inte är offentlig är insiderlagen. Frågor och information 

gällande etik diskuteras av de anställda på bankens veckomöten och samtliga respondenter 

upplever dessa möten och diskussioner som positiva, vilket respondent F förklarar med att 

säga, 

”frågorna gällande etik ger en vägledning i arbetet, eftersom det leder till att man 

undviker att göra fel. Utbildning och information är nog det viktigaste”.                                                                                                                                                                         

Analytiker J förklarar att,  

”vi kan diskutera saker som det var meningen att vi skulle göra, men som vi har missat 

och försöker därefter att hitta en gemensam lösning”.   

Frågor gällande etikarbete uppfattas av samtliga respondenter som frågor som ger förtroende. 

Enligt samtliga respondenter efterfrågas etik av bankens kunder, vilket resulterar i att de 

anställda är tvungna att ta hänsyn till de etiska frågorna för att inte förlora kunder.   

 

Analys 
Syftet med studien har varit att utifrån den nyinstitutionella teorin analysera på vilket sätt 

institutionella krav påverkar aktieanalytikernas arbete och beslut för att organisationen ska 

uppnå legitimitet.  Globaliseringsprocessen, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen på 

den finansiella marknaden har bidragit till ett snabbt och fritt informationsflöde, som påverkar 

individer, varor och dess priser på denna marknad.  Avregleringen i lagstiftningen som har 

skett på finansmarknaden har resulterat i en mindre detaljerad styrning och bidragit till en fri 

konkurrens mellan aktörerna på marknaden.     
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Reformer och avregleringar har lett till uppkomsten av stora placeringsorganisationer, det vill 

säga kapitalförvaltare och även bidragit till uppkomsten av flera finansiella produkter som är 

mycket riskfyllda. En samverkan mellan de mänskliga faktorerna och de yttre faktorerna på 

finansmarknaden har bidragit till fluktuationer på denna marknad. För att behålla 

placerarna/kunderna och skapa förtroende hos individen på denna marknad, måste man 

undvika de beteenden som leder till misstro och ifrågasättande. 

 

Nätverk 
Flertalet aktörer på finansmarknaden är involverade vid skapandet av aktieanalyser. De 

kontakter som är viktiga i utförandet av analytikernas arbete, är kontakter med medarbetare på 

investmentbanken, där analytiker utför sitt arbete individuellt men även ingår i en större grupp 

av analytiker, som specialiserar sig på en specifik sektor. På investmentbanken samarbetar 

analytikerna med bankens mäklare och traders, vars arbetsuppgifter skiljer sig från 

analytikernas arbetsuppgifter. Förutom att analytiker ägnar mycket tid åt sitt arbete på 

investmentbanken, handlar analytikernas arbete mycket om att vara ute på företagen och 

samla in information och även ha goda kontakter med företagets ledning. De aktörer som 

också är viktiga för analytikerna är institutionella placerare, som noggrant följer analytikernas 

prognoser och ofta besöker investmentbanken för att delta i olika seminarier, eller enbart för 

att träffa sin analytiker. Kommunikationen mellan analytiker och placerare är initierad av nya 

händelser på företaget. Kontakterna mellan dessa aktörer är viktiga för analysprocessen, där 

interaktionen mellan analytiker och placerare och deras gemensamma arbete leder till 

utvecklingen av ett investeringsobjekt. Målet med analytikernas och placerarnas 

gemensamma arbete är att genomföra en aktieaffär, där varje köp och försäljning av aktier 

innebär ett arvode för investmentbanken. Individens ekonomiska handlingar är inbäddade i 

personliga relationer, som enligt Granovetter (2011) har en större påverkan på individen än 

vad strukturen i nätverket har. Ett väletablerat nätverk leder till närmare relationer med olika 

individer och en snabbare tillgång till en relevant information.  

 

Information 
Aktieanalytiker som skapare av ett investeringsobjekt 
Den information som analytiker använder sig av i genomförandet av aktieanalyser omfattar 

många nivåer, allt från beskrivningar av händelser på den finansiella marknaden, 

branschförklaringar till information gällande olika företag.                                                 27 



Bland många informationskällor där media och Internet spelar en viktig roll, är informationen 

från bolagen den viktigaste och denna information använder analytikerna i den fundamentala 

analysen av företaget, vilket i sin tur leder till skapandet av ett investeringsobjekt. Det är 

viktigt för analytiker att ha nära kontakter med företaget för att vara först med att få en 

specifik information, som inte har hunnit komma ut på marknaden. Denna information får inte 

spridas offentligt eftersom informationen påverkar aktiekursen. 

 

Analytikernas arbete handlar mycket om att bearbeta och värdera informationen från 

företagen, utföra värderingar av de analyserade företagen och presentera resultatet av sitt 

arbete på ett förståeligt sätt. Den information som kommer från företagen som gäller aktiens 

framtida utveckling kan ofta vara otillräcklig och svårtolkad för placerare. Även den osäkra 

ekonomiska framtiden gör enligt Zuckerman (1999) utvecklingen av aktier till ett 

tolkningsprojekt. Analytikerna beskriver sitt arbete som ett detektivarbete, där syftet är att 

översätta informationen från bolagen i siffror för att därefter kunna göra aktieprognoser.  Att 

skapa en specifik kunskap om ett bolag och om den sektor som bolaget tillhör, är en av 

analytikernas viktigaste arbetsuppgifter. Informationen från analytikerna förs fram till 

placerarna/kunderna med hjälp av kundansvarig personal.  På den offentliga aktiemarknaden 

råder ett förbud mot, att sprida och utnyttja konfidentiell information som skulle kunna 

påverka aktiepriserna. Tillgången till information är viktigt i skapandet av ett 

investeringsobjekt och den information som skapas gemensamt av analytiker och placerare 

leder fram till en aktieaffär. 

 

Analytiker som försäljare av investeringsråd och analyser 

Syftet med analytikernas kontakt med placerarna är att förverkliga bankens affärsidé, som 

förklarar att analytiker ska presentera aktieanalyser på ett sätt som väcker placerarnas intresse 

och motivation, som kan leda till att placeraren uppfattar investeringsrådet som tillräckligt 

intressant och är villig att betala pengar för rådet. Analytiker presenterar aktieanalyser på ett 

sätt som övertygar placeraren, där långvariga och goda kontakter mellan placerare och 

analytiker även är viktiga för genomförandet av aktieaffärer. Analytikers arbete på 

investmentbanken utvärderas både av deras överordnade och av placerarna/kunderna och 

denna värdering beror på antalet genomförda analyser, träffsäkerhet av 

aktierekommendationer, antalet kundkontakter och även kundernas rangordning.    
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De analytiker som rangordnas högt på rankningslistor är mer eftertraktade av placerarna, 

vilket i sin tur kan leda till att analytikerna kan göra fler aktieaffärer med de institutionella 

placerarna.  När analytikerna uppnår goda ekonomiska resultat för företaget, resulterar det i 

att de får en högre lön eller också belönas med bonus. Tillgången till information har en stor 

betydelse för analytikernas arbete och ekonomiska incitament påverkar analytikernas beslut 

och beteende. 

 

Institutioner 
Utvecklingen på finansmarknaden under de senaste decennierna har påverkat alla individer på 

denna marknad och den misstro eller brist på förtroende som har spridit sig på 

finansmarknaden, har resulterat i att aktörerna på denna marknad strävar efter ett regelverk 

som ska upprätthålla detta förtroende. Aktieanalytikerna omfattas av ett strikt regelverk 

gällande sekretessbelagd information, som de ska ta hänsyn till i sitt arbete. Den information 

som analytiker inte får sprida och använda är bland annat insiderinformation. Trots att det 

finns regelverk som förklarar på vilket sätt analytikerna ska förhålla sig i sitt arbete, finns det 

ett fåtal individer som inte tar hänsyn till de regler som gäller på aktiemarknaden. De lagar 

som analytikerna ska ta hänsyn till kompletteras av föreskrifter och allmänna råd som utges 

av olika myndigheter och en av dem är Finansinspektionen. Ett licensbevis för analytiker som 

utges av företaget SwedSec som samarbetar med Finansinspektionen, förpliktigar 

analytikerna att följa lagar och regler. Ett brott mot regelverket kan leda till att analytikerna 

antingen kan få en varning eller återkallelse av licens, vilket i sin tur kan leda till att individen 

blir avstängd från arbetet. 

 

För att kunna bevara förtroendet för banken och även för de individer som arbetar på denna 

bank, är det viktigt för en analytiker att följa bestämmelser. Anställda på banken är tvungna 

att känna till lagar och regler som är relevanta för deras arbete och position och när 

individerna följer rättsordningen förväntar de sig att organisationen ska uppnå en legitimitet. 

Enligt Weber (1983) betraktas föreskrifter och bestämmelser som legitima, när en legitim 

myndighet har infört föreskrifterna. Uppföljningen av denna ordning bevakas av en grupp 

aktörer, som kan tvinga individerna att leva efter regler och även bestraffa brott mot 

ordningen. De aktörer på banken som ansvarar för, att lagar, regleringar och interna 

bestämmelser följs är antingen avdelningscheferna eller compliance officer.    
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Aktörernas arbetsuppgifter är bland annat att se till att de anställda som arbetar med 

aktiehandel på investmentbanken inte bryter mot regler, som gäller förbud mot användandet 

av konfidentiell information eller, att de handlar aktier i bolag som de själva analyserar. 

Frågor och information gällande etik diskuteras av de anställda på bankens veckomöten och 

ett arbete gällande etik ger förtroende för både investmentbanken och dess anställda. Eftersom 

etik efterfrågas av bankens kunder är det viktigt att alla anställda ska ta hänsyn till 

etikfrågorna för att inte förlora kunder.  

 

Diskussion 
Huvudsyftet med studien har varit att analysera på vilket sätt institutionella krav påverkar 

aktieanalytikernas arbete och beslut. Studien resulterade i en djupare kunskap och förståelse 

av de faktorer som påverkar analytikernas rationella handlingar. I sitt handlande motiveras 

analytikerna av sina intressen som innebär ett skapande och försäljning av aktieanalyser, där 

tillgången till information och även ekonomiska incitament påverkar analytikernas beslut. 

Analytikernas handlingar påverkas också av relationer och normer, som uppkommer genom 

social samverkan med individer som befinner sig i olika nätverk. Nätverk och sociala 

relationer på den finansiella marknaden har betydelse för flödet av information, och är även 

viktiga för att denna marknad ska kunna existera. Enligt Weber (1983) är finansmarknaden 

både en psykologisk- och ekonomisk sfär i det sociala landskapet, där varje sfär styrs av en 

egen logik.  

 

Utifrån den nyinstitutionella teorin och teoretikerna Meyer och Rowan (1977), styrs 

organisationers tillgång till resurser av teknisk rationalitet eller av legitimitet, vilket i sin tur 

beror på om organisationen tillhör det tekniska eller det institutionella fältet. I den 

organisation som investmentbanken representerar, är det svårt att särkoppla den tekniska 

kärnan från det institutionella fältet. Det finns delade uppfattningar om vilka delar i banken 

som är mer eller mindre effektiva och delarna är snarare löst kopplade nätverk, där 

analytikerna är ett av nätverken. De andra nätverken utgörs av aktiemäklare och traders och 

dessa grupper skiljer sig från varandra genom, att de har olika arbetsuppgifter, är organiserade 

på olika sätt och har olika krav. Investmentbanken består av löskopplade nätverk med aktörer 

som interagerar med varandra och samverkan mellan individer, som befinner sig i olika 

nätverk leder till uppkomsten av normer.     
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Individernas handlingar enligt teoretikern Homans (1950) motiveras av deras egna intressen, 

men genom att aktörerna samverkar med andra aktörer inom nätverket påverkas de också av 

de regler, normer och bestämmelser som råder i gruppen. De normer som styr analytikers 

arbete på investmentbanken är framförallt regler som analytikerna utformar själva i det 

dagliga arbetet tillsammans med andra analytiker och med anställda på banken. Dessa regler 

kan gälla dagliga morgonmöten där analytikerna analyserar information som hämtas från 

bolagen, eller regler som gäller dagliga kontakter med placerarna. Normerna har en 

samordande roll i gruppens handlingar och förbättrar även gruppens möjlighet att uppnå 

framgång. Förutom att analytikernas intressen ska stämma överens med nätverkens intressen, 

är det viktigt att de även ska stämma överens med organisationens intressen. Därför 

formulerar banken etiska riktlinjer, som vägleder de anställda i deras handlande, både 

professionellt och vad som avser etiska frågor.  

 

Analytikerna i sitt handlande är tvungna att ta hänsyn till både formella och informella 

institutioner. De formella institutionerna utgörs av lagar, som anger ramar för 

värdepappersmarknaden och även utgör en grund för informella institutioner och den lag som 

anger ramarna för värdepappersmarknaden är lagen om värdepappersrörelse.  Förutom lagar 

ska analytikerna även ta hänsyn till föreskrifter och råd från Finansinspektionen, vars 

föreskrifter är informella institutioner som påverkar analytikernas arbete och även förpliktigar 

analytikerna att följa reglerna. När analytikerna bryter mot reglerna tyder det på ett 

avståndstagande från de regler som gäller i finansbranschen, vilket i sin tur kan leda till att 

omgivningen kan ta avstånd från individen och dess handlande. I sitt arbete är analytikerna 

medvetna om att de kan bli bestraffade om de bryter mot den rådande ordningen, därför följer 

och reproducerar de denna ordning. Enligt Weber (1983) är både sociala handlingar och 

relationer styrda av individens strävan efter legitim ordning, då individen handlar efter regler 

som utgör en ram för handlingen. I sina ekonomiska handlingar strävar individen efter en 

vinst och agerar på ett sätt, som leder till att individen tillfredsställer sina behov och uppfyller 

sina mål.  

 

Analytikernas arbete på investmentbanken utvärderas både av analytikernas arbetsgivare och 

av placerarna/kunderna. Högt rankande analytiker blir mer eftertraktade och har större 

förutsättningar för att göra affärer med institutionella placerare, vilket i sin tur bidrar till 

bankens högre inkomster.    
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Rankningen används också för att bedöma hur mycket arvode som ska betalas till analytikerna 

i förhållande till antalet genomförda aktieaffärer, vilket även tyder på en uppmuntran till ett 

högriskbeteende och tydliggör aktörernas kalkylmässiga tänkande. Syftet med analytikernas 

arbete är att uppnå goda ekonomiska resultat för företaget, vilket i sin tur leder till ett större 

risktagande. Därför är det även viktigt för en analytiker att hitta en balans mellan de risker, 

som analytikern tar i sitt arbete och den kontroll som utges av institutionerna som är lagar, 

normer och föreskrifter. I denna situation finner man en diskrepans mellan å ena sidan 

investmentbankens strävan efter att öka företagets ekonomiska resultat, vilket kan leda till att 

analytikerna tar större risker och utsätter kunderna för risker med kundernas pengar och å 

andra sidan är analytikern tvungen att förhålla sig till ett strikt regelverk som skapar en 

legitimitet för organisationen.  

 

Teoretikerna Meyer och Rowan (1977) betonade att legitimiteten är viktig för förändringar i 

organisationer, men teoretikerna uppmärksammade också en brist på överensstämmelse 

mellan vad som döljer sig bakom förändringar i organisationen för att uppnå en legitimitet.  

För att organisationen ska överleva och vara effektiv på en marknad som karaktäriseras av en 

hård konkurrens, ska organisationen enligt teoretikerna handla på ett sätt som säkrar och 

bibehåller legitimiteten i organisationen. För att uppfylla dessa krav krävs det i flertalet fall en 

särkoppling mellan de båda kraven, som är viktiga för organisationens överlevnad. Om 

tillräckligt många aktörer väljer att agera enligt de normer som råder på finansmarknaden, 

bidrar de till en reproducering och utveckling av denna marknad. Insikten om denna marknad 

kan leda till att man inte utan vidare accepterar de ekonomiska förändringarna i samhället. 

De alltmer komplexa finansiella produkterna som är svåra att analysera och även de 

komplicerade tekniska systemen som används på den finansiella marknaden, försvårar 

transparensen av denna marknad. Även en tydlig uppmuntran till ett högriskbeteende har 

negativa konsekvenser för det finansiella systemet. 

 

Fortsatt forskning 

Olika nätverk av aktörer på den finansiella marknaden omfattar mäklare, analytiker, 

bolagschefer och olika typer av placerare där majoriteten av aktörerna är män, därför vore det  

intressant att studera de fåtal kvinnor som har olika positioner på denna marknad och arbetar 

som till exempel analytiker, mäklare eller chefer.                                                                  32 



Referenser 

Tryckta källor 
Abolafia, M.Y. (1996). Making Markets: Opportunism and Restraint on Wall Street 
Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press. 
 
Adler. P. & Adler. P. (red) (1984). The Social Dynamics of Financial Markets. 
JAI Press, Greenwich. 
 

Ahrne.G & Hedström.P. (1999). Organisationer och samhälle - Analytiska perspektiv. 
Lund: Studentlitteratur. 
 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder - Att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber. 

Baker, W. (1984). The Social Structure of a National Securities Market. The American 
Journal of Sociology. vol. 89, nr. 4, s. 775-811. 
 
Blomberg, J. Kjellberg, H. & Winroth, K. (2011). Marketing Shares, Sharing Markets –  
Experts in Investment Banking. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 
 
Blomberg, J. (2005). Finansmarknadens aktörer - ett organizational finance perspektiv.  
Malmö: Liber. 
 

Boglind, A. Eliaeson, S. & Månson, P. (2005). Kapital, rationalitet och social 
sammanhållning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi 
 
Castells, M. (2000). Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I 
Nätverkssamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos. 
 
Granovetter, M. & Swedberg, R. (2011). The Sociology of Economic Life. 
United Kingdom. Oxford. Westview Press.  
 
Hansson, S. (1996). Aktier, optioner, obligationer. En introduktion.  
Lund: Studentlitteratur. 
 

Homans, G. C. (1950). The Human Group. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 

 
Hägglund. P. B. (2001). Företaget som investeringsobjekt. Hur placerare och analytiker 
arbetar med att ta fram ett investeringsobjekt. EFI, Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm      
 
Jansson, P-O. (1995). Regelbildning på värdepappersmarknaden. Stockholm. Juristförlaget. 
 
                                                                                                                                                                  33 



Knorr, Cetina K. & Preda A. (2005). The Sociology of Financial Markets. 
Oxford University Press. 
 

John, W. Meyer & Brian F. Rowan (1977). Institutionalized Organisations: Formal Structure 
as Myth and Ceremony. The American Journal of Sociology. vol. 83, nr. 2, s. 340-363. 
 
Norberg, P. (2005). Finansvärldens människor. Lund: Studentlitteratur. 
 
Olsen, R.A. (1998). Behavioral Finance and Its Implications for Stock-Price Volatility 
Financial Analyst Journal. vol. 54, nr. 2, s. 10-18.  
 

Smelser, N. Swedberg, R. (2005). The Handbook of Economic Sociology. Princeton 
University Press. Sage Publications. 
 

Zuckerman, W.E. (1999). The Categorical Imperative: Securities Analysts and the 
Illegitimacy Discount. American Journal of Sociology. vol. 104, nr. 5, s. 1398-1438. 
 
Weber, M. (1983). Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder. Band 1 
Sociologiska begrepp och definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper.  
Lund: Argos 
 

 

Elektroniska källor 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002) 
Stockholm. Vetenskaprådet.  
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Den svenska finansmarknaden 2012. Sveriges Riksbank. 
Stockholm, Printfabriken 
Nedladdad 2012-10-02 från Svenska Riksbankens hemsida 
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2012/rap_finansm_120831_
uppdaterad121002_sve.pdf 
 
Regelverk 
Nedladdad 2013-04-07 från SwedSecs hemsida 
http://www.swedsec.se/regelverk/regelverk-2012/ 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  34 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2012/rap_finansm_120831_uppdaterad121002_sve.pdf
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2012/rap_finansm_120831_uppdaterad121002_sve.pdf
http://www.swedsec.se/regelverk/regelverk-2012/


Bilaga 

Intervjuguide – Professionella aktieanalytiker 
1. Arbetsmiljö och omvärlden 
 Vad bidrar den tekniska utvecklingen på den finansiella marknaden till i ditt analysarbete? 

 Vilka uppgifter ingår i ditt arbete som analytiker? 

 Vad innebär det i ditt fall att göra ett bra arbete? 

2. Nätverk 

Arbetar du enskilt eller i grupp och om du ingår i en grupp av kollegor som strävar efter  
samma mål, upplever du det som en resurs? 
Vilka andra yrkeskategorier har du kontakt med på investmentbanken? 

3. Information 

 Hur går du tillväga för att skaffa dig relevant information som du behöver i ditt arbete? 

 Vilka personer kontaktar du på det analyserade företaget för att skaffa en relevant  
 information för ditt arbete? 
 Vilka media använder du dig av som analytiker och vilka informationskällor använder 
 du helst? 
 Vilka placerare kommer du som analytiker främst i kontakt med, är det institutionella  
 placerare eller privata placerare och vilka av dem är mest attraktiva för en analytiker  
 och på vilket sätt ?                                                                                                               
 Vad initierar en kontakt mellan analytiker och placerare?                                                                                                                                                                                           

 Hur förmedlar du resultatet av dina analyser till dina kunder? 

 Eftersom din analys beror på den tolkning du gör av den insamlade informationen, 
 vilka riktlinjer använder du dig av när du tolkar informationen? 
 
 Vilken information anser du dominerar på börsmarknaden, är det den symmetriska  
 informationen som innebär att den är jämnt fördelad mellan aktörerna eller är det den  
 asymmetriska informationen? 
  
 Kan det vara så att inte alla rekommendationer som analytiker ger ut är baserade på        
vetenskapliga grunder (att man kan utföra analyserna för egen vinning)? 
 
 Det pågår ett ständigt spel om information på aktiemarknaden och vilka aktörer på  
 marknaden har den snabbaste tillgången till era analyser? 
 
 Hur värderas ditt arbete på investmentbanken? 
4. Institutioner 
 På vilket sätt är lagstiftningen viktig på den finansiella marknaden? 

 Vilka regleringar har en viktig funktion i ditt analytikerarbete? 

 Vilka egna regler tillämpar banken för att vägleda anställda i hur de ska agera? 

 Arbetar ni med etiska frågor på banken och hur uppfattar du arbetet med etiska frågor?    
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