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Sammanfattning 

 
Titel: Konsensus – en fundamental osanning? 

Författare: Niklas Gambe och Linnéa Möller 

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: För att förklara olika händelser på den finansiella marknaden använder 

sig många forskare av aktiemarknadspsykologi med bakgrund i att aktörerna är 

människor. Konsensus är aktieanalytikers sammanställda estimat som ska motsvara 

marknadens aggregerade, fundamentala förväntningar. Det faktum att aktieanalytiker är 

människor gör att även dessa influeras av psykologi, vilket i sin tur både påverkar 

konsensus, investerare och till slut även marknaden. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och belysa vad som ligger bakom 

konsensusestimaten för att sedan kunna redogöra för hur aktörer på aktiemarknaden kan 

förhålla sig till detta. Fokus kommer att ligga på faktorer som, till skillnad från 

fundamentala och tekniska analyser, har sin utgångspunkt i aktiemarknadspsykologi. 

 

Metod: Med en kvalitativ ansats genomfördes intervjuer med tio olika aktieanalytiker. 

Intervjuerna ligger sedan till grund för analysen där den teoretiska referensramen 

bestående av aktiemarknadspsykologiska faktorer användes för att dra slutsatser. 

 

Slutsats: Resultatet visar på att konsensus inte fullt motsvarar aktieanalytikernas 

egentliga åsikter och att investerare och analytiker därför snarare bör förhålla sig till 

konsensus som en referenspunkt än som en riktlinje för investeringar. 

 

Nyckelord: Konsensus, konsensusestimat, aktieanalytiker, aktiemarknadspsykologi 
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Abstract 

 
Title: Consensus – A fundamental untruth? 

Authors: Niklas Gambe and Linnéa Möller 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

 

Background: To explain certain events that transpires on the stock market a lot of 

scientists use behavioral finance. They use this due to the fact that the market 

participants are human after all. Consensus estimates is the compiled estimates of sell 

side analyst which is supposed to be equivalent to the markets fundamental 

expectations. The fact that sell side analysts are human infers that they also get 

influenced by psychology, which in turn affect consensus, investors and lastly the 

market. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to analyze and shed light on the elements that 

affect consensus estimates to clarify how stock market participants can relate to them. 

The focus will be on elements that, unlike fundamental and technical analysis, 

originates from behavioral finance.  

 

Method: Ten different stock analysts have been interviewed with a qualitative 

research approach. The interviews then acted as a basis for the analysis where the 

theory, originating from behavioral finance, is used to come to a conclusion.  

 

Conclusion: In conclusion, the result exhibits proof that consensus estimates doesn’t, 

to a full extent, truly reflect the sell side analysts’ true beliefs. Investors and other stock 

analysts should therefore relate to consensus as a reference point rather than a guideline 

for investment decisions.   

 

Keywords: Consensus, Consensus estimates, stock analysts, behavioral finance  
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1  Inledning 

I inledningen presenteras en bakgrund för aktiemarknadspsykologi och dess 

medförande konsekvenser på finansmarknaden. Därefter diskuteras problemet gällande 

aktieanalytikers påverkan på konsensus vilket mynnar ut i syfte, frågeställning och 

avgränsning för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

För flera miljoner år sedan gav sig människans förfäder ut på den öppna savannen för 

att leva sina liv i det exponerade landskapet. För att överleva levde de tillsammans i 

flockar som innebar ett skydd mot rovdjuren och på så sätt även en slags livförsäkring. 

Detta flockbeteende har rotat sig djupt i människans gener och lever psykologiskt vidare 

än idag, vilket vi bland annat kan se spår av bland aktörer på finansmarknaden 

(Affärsvärlden, 2001). 

 

Den klassiska finansteorin har sina grundpelare i den neoklassiska ekonomiska teorin, 

att marknaden prissätts rationellt och reagerar effektivt på ny information med 

utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen. Frekvent använda verktyg och teorier 

såsom CAPM, portföljvalsteorin och arbitrageantagandet bygger på dessa 

förutsättningar vilka sedan lägger grund för hur investerare och analytiker genomför 

sina beslutsprocesser och handlingar (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Att döma av 

marknaden i praktiken och dess fluktueringar kan det visserligen skapas misstankar om 

att marknaden påverkas av andra, mindre rationella faktorer. Fama (1998) som är en 

förespråkare för den effektiva marknadshypotesen menar att dessa anomalier är 

systematiska och att de succesivt försvinner i takt med att marknaden anpassar sig själv. 

I historien finner vi dock exempel på att detta kanske inte alltid är fallet. 

 

Under 2000-talet har det skett två historiska börsnedgångar, IT-kraschen år 2000 och 

Subprime-krisen år 2008. Användandet av effektiva marknadshypotesens antaganden 

om att risker är normalfördelade i riskhanteringen var en bidragande faktor till 

Subprime-krisen. Detta då extremvärden, så kallade svarta svanar, dök upp på flera 

ställen vilket marknadsmodellerna inte räknade in (Bränfeldt, 2017). I IT-kraschen kan 

det nu i efterhand konstateras att aktierna på IT-marknaden var övervärderade vid 
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tillfället (Damodaran, 2002; Jensen, 2005). Denna kraftiga fluktuation och 

övervärdering är svår att förklara med hjälp av klassiska teorier varför motsatsen till den 

klassiska finansteorin kan tillämpas, det vill säga aktiemarknadspsykologi, på engelska 

behavioral finance (Daniel, Hirshleifer & Teoh, 2002).   

 

Startskottet för den nu moderna aktiemarknadspsykologin kom i början av 1980-talet i 

samband med publiceringen av Daniel Kahneman och Amos Tverskys artikel ”Prospect 

Theory: An Analysis of Decision under Risk” (1979). Prospect Theory behandlar 

människors attityd till vinst och förlust och hur olika alternativ utvärderas efter detta 

istället för det slutgiltiga resultatet. Modellen ansågs vara revolutionerande då den 

visade på verkliga livsbeslut istället för optimerande beslut som i tidigare finansiella 

modeller.  Under 90-talet växte intresset kring aktiemarknadspsykologi på allvar och 

ämnet utvecklades med mer forskning som kopplade ihop bredare humana ämnen 

såsom psykologi och sociologi med finansiella beslut i både hushåll, på marknaden och 

i organisationer (Shiller, 2003).   

 

Nofsinger (2001) beskriver ett fall från 1995 då psykologin tog överhand hos 

investerarna gällande aktien Iomega. Företaget fick starkt förtroende och blev 

omdiskuterat på ett amerikanskt onlineforum. Enligt Nofsinger (2001) tenderade 

investerarna att endast lyssna till positiv information vilket föreföll leda till en ökande 

tro på aktien samt en högre aktiekurs. När aktien väl började sjunka hade många 

fortfarande hoppet uppe och drog sig inte ur i tid och slutligen hade kursen sjunkit från 

sin topp på 22 till fyra amerikanska dollar. Ett mycket tidigare exempel på när en 

marknad påverkats av psykologiska faktorer kan enligt Shiller (2003) identifieras redan 

på 1630-talet i tulpanernas Holland. Investerare påverkades då av feedback teorin; när 

priset går upp och skapar vinster för vissa investerare kan det även locka nya investerare 

och via word of mouth leda till ytterligare växande priser (Shiller, 2003). I Holland 

mynnade de växande priserna på tulpaner ut i en prisbubbla liknande den vi kan 

observera från 2000-talets IT-bubbla. 

 

Både investerarna i Iomega och tulpaninvesterarna formade ett slags flockbeteende och 

värderade tillsammans tillgångarna för högt vilket till slut ledde till att bubblan sprack 

och priserna sjönk drastiskt. Idag genomförs många värderingar av professionella 

aktieanalytiker som med hjälp av tekniska och fundamentala analyser fastställer det 
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mest troliga scenariot. På så sätt får de fram estimat som mynnar ut i värderingar av 

olika tillgångar på marknaden. En akties värde bör spegla de framtida kassaflöden som 

aktien mest troligt kan komma att generera (Damodaran, 2002). Ingen person kan dock 

spå in i framtiden och antaganden som görs påverkas därmed även av analytikerns egna 

tro och förväntningar. Professionella värderingar leder sedan i sin tur till 

rekommendationer och marknadens samlade estimat i form av konsensus. Konsensus är 

därmed till för att spegla aktieanalytikernas aggregerade tro om marknaden. Då 

värderingar inte är helt objektiva skiljer de sig åt beroende på syfte och analytikerns 

egna framtidstro. Detta resulterar i att estimat från olika analytiker likaledes avviker mer 

eller mindre mot konsensus (ibid.). 

 

Som aktieanalytiker finns möjligheten att jobba både på säljsidan och på köpsidan. De 

som arbetar på säljsidan har banker som arbetsgivare och arbetar för dessa genom att 

göra prognoser och rekommendationer på företag för att generera handel. Dessa 

prognoser bidrar sedan oftast till konsensus och som gengäld får företaget sedan tillgång 

till hela konsensusestimaten. På köpsidan däremot sker arbetet mer som en intern 

funktion för förvaltning av kapital, ofta på ett fondbolag och investmentbanker. 

Analytikerna på köpsidan arbetar i samma syfte som de på säljsidan med att göra 

prognoser på företag men deras prognoser bidrar inte till konsensus utan till interna 

säljfunktioner (Cho & Krasodomska, 2017). 

 

Som tidigare nämnts är ett psykologiskt fenomen som identifierats på marknaden 

flockbeteende, vilket i ett finansiellt sammanhang innebär att personer låter sig påverkas 

av tidigare analytikers slutsatser i sina egna värderings- och investeringsbeslut 

(Nofsinger & Sias, 1999). På aktiemarknaden indikerar kvantitativa studier att 

institutionella och privata investerare på den finansiella marknaden väljer att förlita sig 

till stor grad på konsensus och emellertid formas ett flockbeteende hos dessa personer 

gentemot konsensus (Li, Rhee & Wang 2016, Ashton Partners 2005/2006 genom Sparr 

& Wallén 2008, Scharfstein & Stein, 1990). Welch (2000) har genom en kvantitativ 

undersökning på den amerikanska marknaden kommit fram till att analytikers köp- och 

säljrekommendationer har ett signifikant samband med rådande konsensus. Han menar 

således att flockbeteendet även förekommer hos aktieanalytikerna och påstår samtidigt 

att detta beteende tenderar att vara irrationellt.  
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1.2 Problematisering 

”Consensus is a grey sheep. Consensus is what the average thinks. It may 

even be the modern form of Keynesian thinking: the average economic 

forecaster forecasting what he thinks the average economic forecaster will 

forecast as the average economic forecast” (Rinfret, 1976, s. 41). 

 

Citatet speglar det flockbeteende Welch (2000) tycker sig identifiera hos 

aktieanalytiker. I bakgrunden ges indikationer på att ett flockbeteende gentemot 

konsensus kan hittas både bland investerare och aktieanalytiker. Båda parterna lägger då 

tillit i konsensus vilket visar på att de, trots Rinfrets (1976) skepsis, finner ett värde i 

konsensussiffrorna. Det leder emellertid till ett dilemma då det är just prognoserna av 

aktieanalytiker på säljsidan som formar konsensus. Om analytikerna då låter sig 

påverkas av flockbeteende och lägger sig nära konsensus finns risken att deras egna 

åsikter inte speglas i deras estimat och således inte heller i konsensus. Det faktum att 

forskning visar på att konsensus spelar en stor, och i många fall avgörande, roll för 

aktörerna på aktiemarknaden gör problemet extra intressant. Detta då konsensus via 

investerarna indirekt även påverkar marknaden. Hade inte investerarna lagt lika stor vikt 

vid konsensus hade dess utformning och påverkan av psykologi hos aktieanalytikerna 

inte varit lika intressant. Därmed är det ett flockbeteende, både hos investerarna och 

aktieanalytikerna, som väcker intresset för detta arbete. 

 

Tekniska analyser baseras på historiska mönster av aktiekursen snarare än olika 

antaganden (Damodaran, 2002) vilket gör att dessa påverkas i mindre grad av 

psykologiska faktorer. De fundamentala analyserna däremot fokuserar mer på själva 

företaget och grundas i olika antaganden om framtiden (ibid.). Det kommer sig 

följaktligen naturligt att fråga sig om konsensus verkligen är fastställt på ett korrekt sätt 

utifrån de fundamentala analyserna. Risken är att investerarna låter sig påverkas av en 

framtagen bild av konsensus som inte speglar alla aktieanalytikers egentliga åsikter 

vilket är själva syftet med konsensus. Om aktieanalytiker påverkas av psykologi blir 

dess värderingar gjorda på irrationella grunder och då blir även konsensus det så 

småningom. När sedan investerarna utgår från konsensus för att göra sina egna 

investeringsbeslut påverkas även marknaden av denna irrationalitet. Brown, Foster och 

Noreen (1985) bekräftar att prognoser har en viktig influens på aktiepriset. Om 
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prognoserna inte speglar analytikernas egentliga åsikter utmanas således den effektiva 

marknadshypotesens rationella ståndpunkter. Frågan som väcks blir då hur olika 

marknadsaktörer ska kunna förhålla sig till detta. 

 

Ett antal studier har gjorts som ramat in olika psykologiska faktorer som kan påverka 

aktieanalytiker att ge värderingarna och estimat som de egentligen inte tror på. Brown, 

Call, Clement och Sharp (2015) intervjuade aktieanalytiker som arbetade på säljsidan i 

USA. De drog slutsatsen att den personliga kontakten mellan analytikern och det 

studerade företaget är av stor betydelse vid informationsinsamlingen inför en värdering. 

Vikten av en bra relation kan då vara ett incitament för analytikern till att lägga en 

annan riktkurs än den som egentligen speglar företagets situation. En annan studie, av 

Hong och Kubik (2003), visar på ett kvantitativt samband mellan prognoser som ligger 

över konsensus och diverse karriärmässiga fördelar. Dessa studier visar därmed på att 

det finns ytterligare faktorer, utöver fundamental och teknisk analys, som kan påverka 

en analytikers prognos. Det blir därmed av intresse att studera andra faktorer än endast 

flockbeteende som påverkar aktieanalytikerna på säljsidan och i sin tur konsensus, 

investerarna och marknaden. På så sätt kan en bild av vad som egentligen finns bakom 

siffrorna i konsensus målas upp och presenteras för aktörer på aktiemarknaden som 

förhåller sig till detta. 

 

Något som ter sig viktigt att påpeka angående större delen av de tidigare studierna inom 

området är att de baseras på undersökningar på den amerikanska marknaden. Flera 

studier på individers beslutsfattande pekar på att det finns essentiella skillnader mellan 

olika nationer och kulturer (Chen & Li, 2005; Dabic, Podrug & Tipuric, 2014). I en 

komparativ studie av Olbert från 1993 av amerikanska, brittiska och svenska analytiker 

undersöktes skillnader mellan tillvägagångssätt i värderingsprocessen. Där framkom 

exempelvis att svenska analytiker i genomsnitt jobbar med 13 företag åt gången medan 

jämförbara siffror i USA och Storbritannien låg på runt 40. I samma undersökning 

framkom likaledes att svenskar använder sig mindre av tekniska analyser än amerikaner 

och britter samt att amerikaner analyserar utifrån EPS (earnings per share) mer frekvent 

än övriga (Olbert, 1993). Med detta i beaktande kan vi konstatera att det finns viktiga 

skillnader analytikerna emellan. Psykologiska faktorers påverkan på just svenska 

aktieanalytiker kräver då ytterligare forskning för att aktiemarknadens aktörer ska kunna 

förstå hur de bör förhålla sig till ett nationellt konsensus.  



  6 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och belysa vad som ligger bakom 

konsensusestimaten för att sedan kunna redogöra för hur aktörer på aktiemarknaden kan 

förhålla sig till detta. Fokus kommer att ligga på faktorer som, till skillnad från 

fundamentala och tekniska analyser, har sin utgångspunkt i aktiemarknadspsykologi. 

1.4 Frågeställning 

För att uppnå syftet med vår undersökning ämnar vi besvara följande frågeställningar 

varav den första är av relevans för empiriinsamlingen och de sista fokuserar på 

analysdelen av arbetet. 

• Hur påverkar olika faktorer, med utgångspunkt i aktiemarknadspsykologi, 

svenska aktieanalytiker i deras värderingsarbete? 

• Hur påverkar detta beteende i sin tur konsensus?  

• Vad bör aktörer som använder sig av konsensus i sina investeringsbeslut ha i 

åtanke med utgångspunkt i de faktorer studien kan identifiera? 

1.5 Avgränsning 

Med tanke på den begränsade forskningen som gjorts på svenska analytiker har vi valt 

att avgränsa oss till dessa. Vi har även en komparativ fördel med att studera just den 

svenska marknaden på grund av geografiska aspekter. Forskningen utförs under en 

begränsad tidperiod. Då vi ämnar uppnå en djup och ingående analys av analytikernas 

påverkan på konsensus ligger fokus på just tillgångsslaget aktier och således 

aktieanalytiker. Då vårt syfte är att undersöka kopplingen till konsensus är det 

aktieanalytikerna på säljsidan som i högsta grad är av intresse och undersökningen 

kommer således huvudsakligen att begränsas till dessa. För att kunna göra en djupare 

analys av hur aktieanalytikerna på säljsidan och konsensus påverkar marknaden hade 

även en djupare undersökning av övriga aktörer, såsom investerare, kunnat göras. Den 

begränsade tidsperioden gör dock att detta inte kunde genomföras. Kopplingen till 

marknaden och hur marknadsaktörer bör förhålla sig till konsensus kommer istället att 

göras genom en analys av det empiriska materialet från säljanalytikerna i kombination 

med redan befintlig forskning och teori.  
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Den allmänna definitionen av aktiemarknadspsykologi är mer inriktad på investerare på 

marknaden. Då vår studie kommer fokusera på aktieanalytikerna har vi även valt att 

inkludera faktorer såsom karriär och relationen till bolaget under definitionen 

aktiemarknadspsykologi. Detta då psykologin genom dessa faktorer även kan komma 

att påverka aktiemarknaden indirekt genom analytikerna. 
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2  Begreppsdefinitioner 

För att läsaren lättare ska kunna följa med i arbetsprocessen och uppsatsen i övrigt 

förklaras i detta avsnitt begreppet konsensus tydligare då detta ligger i fokus under 

resterande del av arbetet. En introduktion till svenska aktieanalytiker presenteras 

likväl. Då de flesta teorier och begrepp har sitt ursprung i engelsk litteratur har vi valt 

att, i de fall vi inte anser oss finna en passande svensk översättning, genomgående 

använda oss av de engelska uttrycken. Med passande menar vi ett uttryck som är 

begripligt och känt i dess sammanhang i svensk folkmun. För att förbättra läsbarheten 

och skillnaderna mellan svenska och engelska uttryck har vi tillika valt att 

genomgående skriva det engelska ordet eller uttrycket i kursiv stil. 

2.1 Konsensus 

På den finansiella marknaden är konsensus känt som ett medelvärde av aktieanalytikers 

aggregerade framtida förväntningar. Även medianen presenteras men bolagen som 

sammanställer och förmedlar konsensus lägger vikten vid just medelvärdet1. Konsensus 

utgörs av aktieanalytiker och deras prognoser för framtida prestationer hos företaget i 

fråga. Det kan tydligare ses som marknadens förväntningar vilket Cragg och Malkiel 

(1968) menar. Resultatet av detta tillhandahålls idag på aggregerad nivå som en 

betaltjänst från företag som specialiserar sig mot att samla in och sammanställa 

informationen. Den huvudsakliga processen för att skapa ett konsensus är att samla in 

prognoser och data från medverkande analytiker för att sedan sammanställa dessa till 

översiktliga mått och grafisk presentation, se exempelvis Inquiry Financial Consensus 

Estimates (IFCE, 2015).  Det övergripande materialet, i form av teorier och tidigare 

studier, rörande konsensus är hänförligt amerikanska marknadens aktörer där EPS är det 

nyckeltal med störst fokus (Olbert, 1993). Konsensus och användningen av detta i 

Sverige och övriga Europa består dock av flera nyckeltal och fullständiga prognoser 

rörande resultat- och balansräkningen så som omsättningstillväxt, EBITDA, EBIT, 

tillgångar och skulder ända ner till den finansiella nettoskulden (IFCE, 2015). 

Konsensus är således ett detaljerat och utförligt verktyg som finns till förfogande för 

                                                 

1 SME Direkt, telefonsamtal den 4 maj 2017. 
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aktörer på aktiemarknaden som betalar för tjänsten eller på annat sätt ges tillgång till 

den. 

 

Rinfret (1976) riktade tidigt kritik mot fenomenet konsensus. Han menade att konsensus 

förstör den fria viljan och påverkar individen till den ytterlighet att den förtränger 

individens egna åsikt och ställning. Även i Veckans Affärer (2008) går det att läsa att 

aktieanalytiker är fega och uppvisar ett tydligt "följa John"-beteende. Beteendet uppstår 

till följd av den ökade tillgången till information. Detta beteende lyfter även Hong och 

Kubik (2003) som hittat bevis på att det finns en fördel för aktieanalytikerna att utgå 

från konsensus i sin egna prognos då detta leder till en större sannolikhet att bli 

befordrad. Cervera (2016) visar i en senare studie att det finns ett signifikant samband 

mellan marknadens volatilitet och konsensus påverkan på marknaden vilket är i linje 

med vad vi anser Rinfret (1976) menade i sin kritik.  

 

Ashton Partners (2005/2006 genom Sparr & Wallén, 2008) utförde en studie där 

konsensus som begrepp var i fokus. Studien genomfördes på den amerikanska 

marknaden genom intervjuer med 30 portföljförvaltare och analytiker på köpsidan som 

kompletterades med enkäter. Resultaten visar att alla deltagande medger att konsensus 

påverkar utformningen av portföljinnehavet, varav 30 procent anser påverkan vara stark. 

En stor majoritet, 87 procent, menar att de alltid undersöker konsensus noga och nästan 

alla de tillfrågade anser att det är en bidragande faktor till den egna prognosen. Dock är 

det endast några som medger att de använder konsensus istället för sin egna prognos. I 

undersökningen tillfrågas de medverkande om det anses som viktigt att företagen slår 

konsensus varav de tillfrågade är delade men majoriteten menar att det inte är viktigt 

alls. Vidare visar dock undersökningen att det är hela 81 procent som följer företagets 

prestation relativt konsensus. Detta tyder på ett intresse för bolagens prestation i 

jämförelse med konsensus. Det belyses även att antalet analytiker som utgör konsensus 

påverkar synen och hanteringen av konsensus, där färre analytiker minskar värdet och 

det då finns ett större behov att justera för outliers. Vidare uttrycker hela 63 procent att 

de påverkas starkt när det är märkbara skillnader i den tillfrågades egna prognos jämfört 

med konsensus och endast 13 procent menar att de inte påverkas alls. Studien 

identifierar även åsikter där det anses vara ett hjälpsamt verktyg för att upptäcka om 

någon aspekt inte räknats in i sin analys samt för att identifiera lukrativa köp- och 

säljaffärer (ibid.).  
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Brav och Lehavy (2003) hittar i sin studie kvantitativa bevis för att marknadsaktörerna 

finner analytikers rapporter informativa. Detta då de funnit ett samband mellan 

överavkastning och riktkurs. De menar även att riktkurser är en produkt av prognoser 

och inte vice versa, samt att det således är intressant att se över de implikationer som 

uppstår till följd av analytikernas olika bias. Studien drar slutsatsen att det finns intresse 

att se över värdet av analytikernas rapporter. Aiolfi, Rodriguez och Timmermann (2010) 

visar i sin studie att det går att kartlägga analytikers rekommendationer. De fann att det 

var mer sannolikt att en revidering av sin prognos följde samma riktning som sin 

tidigare revision jämfört med att byta riktning. Var det dessutom en mindre justering så 

fann dem att nästkommande revidering likväl kommer vara liten. Författarna lyckades 

även statistiskt förutspå framtida revideringar genom att kartlägga historiska 

revideringar och den släpande räntan.  

 

Som slutsats utifrån tidigare studier kan vi konstatera att användandet av konsensus är 

utbrett både bland investerare såväl som analytiker. På den svenska marknaden är de 

huvudsakliga aktörerna som sammanställer konsensusestimat SME Direkt och Inquiry 

Financials. Under tiden som studien fortlöpt har SME Direkt köpt upp Inquiry 

Financials (Direkt, 2017). Uppköpet hade under studiens gång inte genomförts än och 

medföljande effekter, av en konsoliderande marknad för konsensusestimat, kommer 

således inte influera resultatet. Utöver dessa existerar även mer internationella 

konsensusestimat såsom Bloomberg, Factset och Thomson Reuters. Konsensus släpps 

inför varje kvartalsrapportering, alltså fyra gånger per år. Sedan släpps även ett reviderat 

konsensus efter detta vilket gör att siffrorna i konsensus uppdateras åtta gånger på ett 

år2. 

2.2 Svenska aktieanalytiker 

Som tidigare nämnts finns det både aktieanalytiker som arbetar på säljsidan och 

köpsidan varav endast de på säljsidan bidrar till konsensus. Aktieanalytikerna 

kommunicerar sin analys med antingen en köp-, sälj- eller hold-rekommendation. Lars 

Olbert gjorde år 1991 en enkätstudie gällande aktieanalytikers arbetssätt i form av de 

                                                 

2 SME Direkt, telefonsamtal den 4 maj 2017. 
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olika värderingsfaktorer och informationskällor som används. Enkäten riktades till 

medlemmarna i Sveriges Finansanalytikers Förening, vilka beskriver sig själva som en 

förening för kvalificerade analytiker på den svenska kapitalmarknaden (Sveriges 

Finansanalytikers Förening, u.å.). Undersökningens resultat visade att fundamental 

analys är den klart viktigaste värderingsmetoden bland de svenska analytikerna, följt av 

beta-analys och sist teknisk analys. De viktigaste värderingsfaktorerna visade sig vara 

vinst per aktie samt P/E-talet och substansvärde. Gällande informationskällor visade sig 

resultat- och balansräkningen, delårsrapporter, bokslutskommentarer och noter samt 

diskussionerna med företagsrepresentanter vara viktigast för respondenterna. Kontakten 

med företaget och relationen däremellan visade sig vara viktigast i syfte att särskilja sig 

från andra analytiker på marknaden. Andra analytiker och dess åsikter värderades lågt 

hos respondenterna (Olbert, 1991). Detta kan ifrågasättas med utgångspunkt i andra 

resultat som indikerar vikten av konsensus på den amerikanska marknaden. Dock kan 

det betyda att aktieanalytiker särskiljer på andra analytikers enskilda åsikter och ett 

sammanställt konsensus.  

 

Olberts undersökning som gjordes år 1991 kan anses något föråldrad men principerna 

anses fortfarande hålla än idag. Idag ligger principerna som Damodaran (2002) 

beskriver till grund för värderingsarbetet för många analytiker. Han beskriver att det 

fundamentala värderingsarbetet, vilket är mest frekvent använt hos analytiker, utgår från 

antaganden om förväntade framtida kassaflöden. Damodaran (2002) beskriver tre olika 

tillvägagångssätt för att värdera ett bolag. Det första är en diskonterad 

kassaflödesmodell, på engelska discounted cash flow (DCF). I denna modell utförs 

prognoser för företagets förväntade resultat- och balansräkning genom antaganden om 

exempelvis förväntad tillväxt. Det framtida förväntade kassaflödet diskonteras sedan 

med en diskonteringsränta som bland annat speglar bolagets risk. Det andra 

tillvägagångssättet är en relativvärdering i vilken analytiker värderar bolaget genom en 

jämförelse av multiplar med liknande bolag, gällande exempelvis kassaflöde och risk. 

Det tredje och sista tillvägagångssättet är det minst frekvent använda och kallas 

realoptionsvärdering. Då används optionsprissättning för att värdera värdet av 

tillgångarna i bolaget (Damodaran, 2002). 

 

Vad som är gemensamt med dessa tre tillvägagångssätt är att analytikerna gör 

antaganden om framtida förväntade kassaflöden för bolagen. Detta gör de genom att 
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studera bolaget, omvärlden och den marknad som bolaget verkar på. Vilka drivare som 

ligger i fokus för en analytiker varierar analytikerna emellan samt skiljer sig över tid 

och mellan sektorer. Analytiker som fokuserar mer på omvärlden och olika 

makrofaktorer tillämpar en top-down approach medan en bottom-up approach istället 

utgår från bolaget i sig. Oavsett fokus och approach behöver analytikern alltid göra 

antaganden om framtiden vilket är det centrala under hela värderingen (Damodaran, 

2002). 

 

En aspekt för att mäta analytikernas prestation är olika rankingsystem. Prospera är en 

aktör på den svenska marknaden som utvärderar aktieanalytiker utifrån intervjuer med 

dess kunder. Utvärderingen utgår från analytikernas totala prestation och mynnar ut i en 

ranking av de olika individuella analytikerna. Detta gör att analytikerna behöver arbeta 

nära sina kunder och hålla en bra kontakt med dessa genom värderingsprocessens gång3. 

  

                                                 

3 Prospera, telefonsamtal den 18 maj 2017 
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3  Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teori som avser vara ett relevant underlag för analys av 

det empiriska materialet. Teorin utmynnar slutligen i en modell som kommer stå till 

grund för resterande delar av studien. 

3.1 Effektiva marknadshypotesen och rationalitet 

Som nämnts i bakgrunden har klassiska finansiella teorier sitt ursprung i den effektiva 

marknadshypotesen, hädanefter kallat EMH. Vi har valt att inleda vår teorigenomgång 

genom att belysa de delar av EMH vi anser aktuella och relevanta i relation till 

undersökningens syfte. Generellt sett handlar EMH om att all ny information som når 

aktörerna på aktiemarknaden direkt kommer att reflekteras i aktiepriset. Detta då 

marknaden antas vara full av kompetenta investerare som snabbt reagerar på ny 

tillgänglig information och handlar rationellt därefter. Med andra ord speglar aktiepriset 

all den information som finns tillgänglig på marknaden (Fama, 1970; Yen & Lee, 

2008). Essentiellt inom finans är hur framtida aktiepriser och rörelser på marknaden 

bäst ska kunna förutspås vilket kan göras på två sätt. Vissa menar att framtida mönster 

förutspås genom att studera hur aktien rört sig historiskt sett i och med att detta mönster 

tenderar att upprepa sig. Tekniska analyser blir då centrala för identifiering av vilket 

stadie aktien befinner sig i för tillfället och vad som bör hända härnäst (Fama, 1965). Ett 

annat synsätt syftar till att priset förutspås genom beräkning av aktiens fundamentala 

värde som speglas av värdet på framtida in- och utgående kassaflöden (ibid.). Enligt 

EMH är dock dessa analyser överflödiga eftersom det aktuella aktiepriset redan utgör 

det bästa måttet på aktiens verkliga värde. Detta då alla avvikelser anses vara 

systematiska anomalier som rättar till sig själva allteftersom, tack vare alla rationella 

marknadsaktörer (Fama 1998). Ett alternativ till att avvikelserna antas vara systematiska 

är att aktiepriset skulle följa en så kallad random walk där aktiepriset cirkulerar kring 

sitt verkliga värde utan något tydligt mönster (Malkiel, 2003). Denna teori bekräftas av 

empiriska resultat efter att Samuelson (1965) och Mandelbrot (1966) studerat utfall av 

terminer. Studierna indikerar att det förväntade värdet på terminskontraktet är noll då 

spekulanter på terminsmarknaden i snitt på lång sikt uppnår lika höga förluster som 

vinster på grund av de osystematiska utfallen. 
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Fama (1970) nyanserade synen på EMH efter ingående studier av teoretiska och 

empiriska material gällande EMH och the random walk. Han framställde sedan en teori 

om att det kan existera tre olika former av effektivitet på marknaden; en svag, en 

semistark och en stark. 

3.1.1 Svag form av effektivitet 

Svag form av effektivitet speglas i det resultat som Samuelson (1965) och Mandelbrot 

(1966) fann i sina studier om att aktiepriserna tenderar att gå en random walk utan 

möjlighet att förutspå ett specifikt mönster. Att kontinuerligt slå marknaden genom 

användning av historisk data och teknisk analys ses därför vara en omöjlighet.  

3.1.2 Semistark form av effektivitet 

Med en semistark form av effektivitet antas marknadspriset reflektera all offentligt 

publicerad information på marknaden, såsom delårs- och kvartalsrapporter samt 

årsredovisningar. Då investerare antas handla snabbt och rationellt så fort informationen 

blivit publicerad speglar aktiepriset det fundamentala värdet och överavkastning kan 

emellertid inte skapas genom djupare användning av fundamentala analyser.  

3.1.3 Stark form av effektivitet  

I en värld med en stark form av effektivitet på marknaden speglar aktiepriset all 

information som finns på marknaden, även den som inte är allmänt känd och publicerad. 

Emellertid skulle det i en sådan värld inte vara möjligt att skapa överavkastning med 

inside information eller annan svåråtkomlig information som endast är tillgänglig för ett 

begränsat antal investerare.  

3.1.4 Diskussion kring EMH 

Famas (1970) studier indikerar bevis både på en svag samt en semistark form av 

effektivitet men visar samtidigt att det endast finns begränsade bevis som talar för den 

starka formen. I en effektiv och en semieffektiv marknad skulle aktieanalytikers arbete 

emellertid vara överflödigt och inte bidra med någonting som inte redan speglas i 

marknadspriset. Det uppkom tidigt kritik mot den starka graden av effektivitet, därtill 

Niederhoffer och Osborne (1966) som visade på att monopolistisk information existerar 

samt att den utnyttjas för egen vinning. Enligt Lee och Yen (2008) har forskare inom 

ekonomi, i linje med Famas (1970) resultat, dock haft svårigheter med att hitta 

empiriska bevis som slår hål på teorierna om en svag och en semistark form av 
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effektivitet. Många forskare har liksom Fama hittat bevis som stödjer dessa teorier 

vilket stärks av följande citat från Jensen (1978): 

 

”I believe there is no other proposition in economics which has more solid 

empirical evidence supporting it than the Efficient Market Hypothesis” 

(Jensen, 1978, s. 95). 

 

Mycket kritik har dock riktats mot EMH från 1980-talet och framåt. Forskare har bland 

annat upptäckt att marknaden uppvisar en överdriven volatilitet vilket talar mot en 

effektiv marknad. LeRoy och Porter (1981) fann bevis på detta genom att använda sig 

av ett antal ekonometriska modeller och applicera dessa på aktiekurserna och dess 

utveckling. Shiller (1981) inkluderade även utdelningar och dess svängningar i sin 

modell. Även hans resultat indikerade, i linje med LeRoy och Porters resultat, att 

aktiepriset tenderade att göra förhållandevis för stora svängningar. De Bondt och Thaler 

(1985) kopplade ihop en överdriven volatilitet på marknaden med psykologi och 

människors tendens att överreagera när vi blir utsatta för nya intryck och ny 

information. Detta leder oss in på aktiemarknadspsykologi som vi redan i bakgrunden 

tagit upp som ett motargument mot den klassiska finansteorin och EMH. De Bondt och 

Thaler menar dock vidare att dessa upptäckter ligger i linje med en svag form av 

effektivitet på marknaden varav det blir intressant för oss att inkludera delar av EMH i 

vår analys. 

3.2 Principal–agentteorin och övervärderingar 

I vissa situationer råder det en separation av ägande och kontroll där ett beslutsfattande 

ligger hos en person vars beslut kommer att påverka någon annan. Båda parter kan då ha 

olika mål och olika riskbenägenhet och därigenom olika egenintressen. Ett vanligt 

exempel för att öka förståelsen för teorin är aktieägare och beslutsfattaren på ett bolag 

där beslutsfattarens intresse kan ligga i att maximera vinsten när aktieägaren istället vill 

ha så hög avkastning som möjligt. Detta dilemma kallas i teorin för principal– 

agentproblemet där ägandet ligger hos principalen, i detta exempelsammanhang 

aktieägarna, och kontrollen ligger hos agenten, det vill säga beslutsfattaren vid 

företaget. Båda parter anses då, i linje med EMH, agera rationellt utifrån sitt 

egenintresse (Jensen och Meckling, 1976). För att exemplifiera agentteorin i ett mer 
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passande sammanhang för att senare kunna applicera den på vårt forskningsproblem kan 

aktieanalytikern ses som agenten till investerarna som är principalen. Problemet i teorin 

beror på informationsasymmetri och ligger i att principalen inte kan styra och ha 

kontroll över agentens arbete trots att denne i många fall arbetar på uppdrag av 

principalen (ibid.).  

 

Enligt Prendergast (2008) kan problemet lösas genom att principalen anlitar en agent 

med matchande egenintresse. Aktieägare skulle således rösta fram en VD för företaget 

vars intresse är att skapa välfärd för investerarna. Det tenderar dock utifrån Prendergasts 

studier inte vara vanligt förekommande att anlita en sådan agent, mycket beroende på att 

en person med ett starkt intresse i en riktning kanske inte passar in i arbetsrollen 

gällande övriga aspekter. Då agentteorin i grund och botten är en organisatorisk teori 

ligger fokus bland forskare på att hitta en optimal form av organisationsstruktur samt ett 

optimalt kontrakt mellan principal och agent för att lösa intressekonflikten. 

Diskussioner om huruvida belöningar och belöningssystem är ett passande verktyg är 

också av stort intresse (Eisenhardt, 1989). Prestationsbaserade belöningar anses enligt 

principal–agentteorin öka motivationen hos agenten. Detta då marginalkostnaderna för 

att misslyckas med att få fram ett resultat i principalens intresse ökar ifall agenten går 

miste om belöningen (Frey & Jegen, 2001).  

 

Jensen och Meckling (1976) definierar kostnaderna som uppstår i ett försök att lösa 

intressekonflikten mellan principal och agent för agentkostnader. Jensen (2005) länkar i 

en av alla sina artiklar samman agentproblemet och agentkostnaderna med 

övervärderingar av börsnoterade bolag. Detta med utgångspunkt i att ledarna i ett 

företag vill att företaget ska kunna leva upp till det konsensus som kommer från 

analytikers förväntningar. Han menar att utfallet av den verkliga rapporten och hur den 

förhåller sig till analytikernas tidigare prognoser har avsevärd påverkan på aktiekursen. 

Om resultatet i slutet av en period skulle visa sig ligga under prognoserna i konsensus 

för samma period tillkommer en stark negativ inverkan på aktiepriset. Då belöningar 

ofta baseras på budgetar och måluppfyllelse kan ledningen välja att manipulera siffrorna 

genom att exempelvis tidigarelägga intäkter i den aktuella rapporten för att den ska 

uppnå konsensusestimaten.  
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Jensens ståndpunkt blir därmed att övervärderingar av företag påverkar integriteten i 

handlandet hos ledningen, vilket i sin tur leder till att de får ett sämre utgångsläge inför 

nästkommande perioder vilket blir skadligt för företaget på lång sikt. Roychowdhury 

(2006) fann genom att undersöka företags finansiella rapporter empiriska bevis på att 

operationella aktiviteter genomförs endast med syftet att uppnå analytikernas prognoser. 

Jensen och Meckling (1976) går så långt i deras diskussion att de påstår att ledningen då 

både ljuger med de manipulerade siffrorna samt förstör värdet för företaget. Matsumoto 

(2002) erhåller utöver detta bevis som indikerar att ledare för ett bolag kan guida 

analytiker att lägga en prognos som är lägre än vad företaget förväntas kunna prestera, 

även detta för att kunna undvika ett slutgiltigt resultat som ligger under konsensus. 

3.3 Varför övervärderingar? 

En övervärdering på ett företag som inte klarar av att leva upp till sina prognoser kan 

emellertid utifrån tidigare diskussion komma att bli ödeläggande. Nedan presenteras en 

diskussion om vad som kan influera en aktieanalytiker att övervärdera ett bolag. 

 

Det breda användandet av konsensus av investerarna på marknaden samt dess 

omfattande påverkan på det värderade företaget gör precisionen av prognoserna extra 

viktig. Trots detta pekar litteraturen på att övervärderingar av företag är vanligt 

förekommande och att det inte endast grundar sig i normala felbedömningar i 

prognoser. Chan, Karceski och Lakonishok (2003) visar i en studie att analytiker 

tenderar att vara allt för optimistiska gällande tillväxtprognoser. Trots att ett fåtal 

företag i undersökningen historiskt sett visat på hög tillväxt har större delen inte levt 

upp till konsensusprognoserna. De företag som uppnått hög historisk tillväxt är till 

största delen mindre företag och överoptimismen gällande tillväxten hos storbolag är 

därmed omfattande. Chopra (1998) finner även han en hög grad av övervärderingar hos 

analytiker. Han menar dock att precisionen i prognoserna var bättre i slutet av 1900-talet 

än tidigare och att prognoserna visar sig vara bättre överensstämmande med 

verkligheten i miljöer med jämna och konstanta tillväxttakter. 

 

Teoretiker argumenterar för olika faktorer som leder till en övervärdering på 

marknaden. Clayman och Schwartz (1994) visar i en undersökning av nästan 400 bolag 

över tio år ett resultat på att analytiker på årsbasis övervärderar företagens EPS med 
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närmare tolv procent. De menar att analytikerna, som rubriken på deras artikel ”Falling 

in Love Again-–Analysts’ Estimates and Reality” antyder, blir förälskade i de bolag de 

värderar och därför påverkas av en positiv bias. Clayman och Schwartz påstår vidare att 

analytikerna bör inkludera denna bias i sina prognoser för att kunna visa en mer rättvis 

bild av företagets framtida utveckling. Olsen (1996) menar att anomalier i prognoser 

och dess tendens att vara övergripande positiva beror på ett flockbeteende hos 

aktieanalytiker gentemot marknadens konsensus. I linje med detta finner han även att 

volatiliteten på prognostiserade intäkter är lägre än vid de verkliga rapporterade 

resultaten. En viktig skillnad mellan nutid och intervallet för empiriinsamlingen på 

dessa studier är teknikens framfart genom internet. Med internet kommer bland annat 

mer lättillgängliga informationskällor och en mer lättillgänglig aktiemarknad vilket gör 

att Clayman och Schwartzs resultat från 1994 samt anledningarna till övervärderingar 

idag kan se annorlunda ut. 

 

De Bondt och Thaler (1990) gjorde en studie på aktieanalytiker med utgångspunkt i att 

de faktiskt är specialister i sitt område med frågeställningen om dessa specialister 

verkligen påverkas av de psykologiska biaser som framkommer i experiment på 

försökspersoner. De fann att aktieanalytiker liksom andra ”vanliga” människor 

överreagerar på information i så stor grad att ett rationellt antagande kan förkastas. 

Tillsammans med Easterwood och Nutts (1999) forskningsresultat om att analytiker 

tenderar att överreagera på positiv information och underreagera på negativ indikerar 

studierna att även dessa kognitiva misstag leder till övervärderingar.  

 

Två anledningar till övervärdering har nämnts redan i problematiseringen, den ena 

bygger på relationen mellan aktieanalytikern och företaget som informationskälla och 

den andra på karriärmässiga grunder. 

3.3.1 Relationer 

Francis och Philbrick (1993) argumenterar i sin studie, som även den indikerar på 

mycket övervärderade företag, att analytikernas mål med prognoserna möjligtvis inte är 

att få ett utfall så nära verkligheten som möjligt. De menar att analytikerna påverkas av 

dess omvärld och vill bibehålla en bra relation till företagsledningar, vilket slutligen 

mynnar ut i allt för optimistiska prognoser. Detta resultat ligger i linje med 

intervjuresultaten av Brown m.fl. (2015) som indikerar att relationen till 
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företagsledningen är nyckeln till den viktiga informationskälla som ledningen står för. 

En negativ riktkurs på företaget i form av en säljrekommendation kan enligt dem 

emellertid leda till att aktieanalytikern går miste om en bra relation till denna viktiga 

informationskälla. Matsumotos (2002) resultat som visar att företagsledningen kan 

manipulera aktieanalytikerna att lägga en lägre prognos gentemot det förväntade 

resultatet talar dock mot detta. Han menar att företagsledningen vill ha en lägre prognos 

för att kunna undvika negativa överraskningar och dess följder. Enligt dessa studier kan 

alltså relationen med det värderade företaget påverka analytikern att både övervärdera 

bolaget samt att dra ner på förväntningarna inför rapport. 

3.3.2 Karriär och ranking 

Hong och Kubik (2003) konstaterar, efter att ha undersökt samband mellan utfall av 

analytikers analyser och befordringar, att optimistiska prognoser snarare än korrekta och 

precisa prognoser styr huruvida aktieanalytikerna gör bra ifrån sig karriärmässigt. 

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ ansats på prognoser av amerikanska 

företag och resultatet indikerade på en karriärmässig fördel för analytiker som lade 

positiva prognoser gentemot konsensus. I USA sågs mäklarfirman ”All-Americans 

Research Team” år 1992 som den högst meritmässiga samt den som ger högst betalt till 

analytiker. Firman har kritiserats med motivet att de inte är bättre än andra analytiker 

och således att den högre lönen är omotiverad (Stickel, 1992). Stickel (1992) fann dock 

i en jämförelse av korrektheten i prognoserna från ”All-Americans Research Team” och 

övriga analytikers prognoser en högre grad av precision hos de förstnämnda då deras 

prognoser låg närmare det verkliga utfallet. Han lyckades således slå hål på kritiken 

samt, i kontrast till Hong och Kubik, hitta ett samband mellan prestation i form av 

precision i prognoser och rykte samt belöning. 

 

Hong, Kubik och Solomon (2000) fann skillnader i beteende hos analytiker betingat på 

vart i karriären analytiker befann sig. Oerfarna analytiker visade sig ha större risk att bli 

uppsagda till följd av djärva och avvikande prognoser vilket medförde att dessa 

tenderade att ligga närmre konsensus än andra analytiker. En form av flockbeteende 

gentemot konsensus kan således uppfattas hos yngre analytiker som utfall av en rädsla 

att förlora jobbet. Lamont (1995) har tidigare funnit resultat angående prognosmakare i 

allmänhet som pekar åt samma håll. Han menar att anledningen till att de som har mer 
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erfarenhet av att göra prognoser avviker mer från konsensus är att de vill skapa sig ett 

bra rykte och särskilja sig själv mot resten av marknaden. 

 

Brown m.fl. (2015) finner i sina intervjuer med amerikanska aktieanalytiker på säljsidan 

att feedback från aktiemäklare och kunder är en viktigare del när det gäller avancemang 

i karriären än hur bra utfallen köp- och säljrekommendationer visar sig bli. Några 

analytiker påpekade även under intervjuerna att aktiemäklarnas röster var direkt 

kopplade till ett bonussystem eftersom de medför intäkter för analytikerfirman. Utfallen 

av köp- och säljrekommendationer visar sig istället påverka rankingen direkt vilket ger 

analytikerna bättre inflytande i företaget. 

 

I litteraturen finns det även mer kända teorier som bygger på människors egenskap att 

vara just människa och där av påverkas av psykologiska faktorer även om beteendet då 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv inte längre kan anses vara rationellt. En av de 

återkommande teorier som vi redan berört i och med Olsens (1996) och Hong, Kubik 

och Solomons (2000) resonemang ovan och som även diskuterats inledningsvis är 

flockbeteendet. 

3.4 Flockbeteende 

En tydlig definition av flockbeteende, på engelska herding, som vi anser innefattar dess 

viktiga aspekter är: 

 

”Herding, a form of correlated behavior, may be defined as the process 

where investors are trading in the same direction, imitating each other, and 

base their decisions upon the actions of previous investors, or as a behavior 

convergence to the average” (Galariotis, Krokida & Spyrou, 2016, s. 140). 

 

Det problem som ger upphov till intresset att genomföra denna studie föds som sagt i 

flockbeteendet hos investerarna på aktiemarknaden och dess tendens att följa konsensus. 

Forskare har hittat flera olika anledningar till att investerare på den amerikanska 

marknaden uppvisar ett flockbeteende. Scharfstein och Stein (1990) förklarar att 

institutionella investerare ofta väljer att gå i samma investeringsspår som andra 

investerare i syfte att upprätthålla ett rykte. Det ser bättre ut att ha fel med mängden än 
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att göra en felbedömning på egen hand då denna lättare blir uthängd. Li, Rhee och 

Wang (2016) undersöker flockbeteende hos både individuella och institutionella 

investerare och visar att båda beaktar konsensus aktiviteter. De mindre pålästa 

individuella investerarna tenderar enligt studien att följa marknadens konsensus i större 

utsträckning än institutionella. 

 

Vad som i linje med studiens syfte är av mer relevans är dock flockbeteendet hos 

aktieanalytikerna själva. Flockbeteendet kan både vara ett rationellt samt ett irrationellt 

beteende. Irrationellt flockbeteende för aktieanalytiker uppkommer då de låter annan 

information, såsom konsensus, påverka deras slutgiltiga värderingar och estimat trots att 

det inte överensstämmer med vad de egentligen tror själva (Christie & Huang, 1995). 

Beteendet föds i en osäkerhet hos beslutsfattare och anses irrationellt i den grad då 

denna påverkan inte grundar sig i någon form av karriärmässig faktor (Scharfstein & 

Stein, 1990). I en studie av Zhao, Zhang, Feng och Zhang (2014) finner de ett samband 

som tyder på att irrationellt flockbeteende hos analytiker påverkar aktiepriset positivt 

medan rationellt flockbeteende helt tvärtom har en negativ effekt på aktiepriset. 

Rationellt flockbeteende kan istället exempelvis bero på att liknande informationskällor 

och samma inlärda teorier ligger som grund för besluten och att olika utfall närmar sig 

varandra av denna anledning (Devenow & Welch, 1996). Trueman (1994) hävdar att 

aktieanalytikers tendens att lägga en prognos i närheten av konsensus, istället för att 

endast motivera prognosen med sin egen privata information och kunskap, resulterar i 

flera implikationer på aktiepriset. Det faktum att analytikerns privata information och 

kunskap inte fullt speglas i värderingarna och rekommendationerna leder till att denna 

information inte heller kommer speglas i aktiepriset vilket således utmanar EMH.  

 

Diskussionen om att institutionella investerare väljer att gå med mängden för att inte 

riskera att ha fel själv kan tillika tillämpas på aktieanalytikerna. Olsen (1996) menar att 

människan har ett inbyggt behov att följa konsensus vilket även leder till flockbeteende 

bland aktieanalytiker. Han menar vidare att konsensus är snedvridet och ligger allt för 

högt. Detta då analytiker som visar sig ligga under konsensus reviderar upp sina 

prognoser i efterhand. Detta beteende visar på en vilja att hellre ligga över än under 

konsensus. Vi kan således, som vi nämnt i tidigare avsnitt, koppla ihop flockbeteende 

med ett överoptimistiskt konsensus. Welch (2000) kommer i sin studie fram till att 

påverkan från konsensus är starkare i en uppåtgående marknad. Detta menar han tyder 
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på att informationssamlandet är mer ömtåligt vid uppåtgående marknader vilket 

sedermera bidrar till en högre risk för finansiella krascher. 

 

Irrationellt flockbeteende grundas i att människan alltjämt låter sig påverkas av olika 

psykologiska faktorer, så som att en person hellre har fel med resten av fårflocken än 

står där som det svarta fåret och får all skuld själv. Några psykologiska aspekter som 

kan leda till ett flockbeteende hos aktieanalytiker är konformitet och anchoring. 

3.4.1 Konformitet 

Människor tenderar att ofta söka efter bekräftelse genom andras åsikter och attityder 

vilket grundas i en osäkerhet på vad som egentligen är rätt och fel. Det är allt mer 

vanligt att individer tenderar att följa en grupps normer och göra som gruppen vilket 

skapar konformitet. Den stora nackdelen med konformitet är att individernas egna 

åsikter försvinner i mängden när de istället väljer att gå med gruppen och dessa åsikter 

kommer därmed inte att belysas för allmänheten (Sunstein, 2002). Konformitet kan nära 

sammankopplas med grupptänk och grupptryck. Detta då människor har en tendens att 

ty sig till grupper med samma ålder, kultur, religion samt utbildning och därefter dela 

dessa normer och handla i linje med gruppens förväntningar (Crutchfield, 1955). 

 

Anledningarna till konformitet kan enligt Kelman (1958) vara antingen eftergivenhet, 

identifikation eller internalisering. Eftergivenhet innebär att en individ ger efter för att 

följa gruppen trots att ens egna tro ligger i en annan riktning. Orsakerna till detta 

beteende är antingen att individen förväntar sig belöning i form av en bekräftelse av 

gruppen eller i syfte att undvika någon form av bestraffning. Identifikation uppstår när 

en individ tyr sig till någon som denne respekterar och ser upp till i syfte att skapa en 

tillfredsställande relation till denna person eller grupp. Den tredje och sista formen av 

konformitet är kopplad med acceptans och övertygelse att ändra sin egna tro i riktning 

med andra. Ofta sker denna internalisering när källan till informationen är av mer 

pålitlig karaktär (ibid.). 

 

För att hitta empiriska bevis på fenomen inom socialpsykologin genomförs ofta 

undersökningar med hjälp av olika experiment. Det två mest kända experimenten som 

visat på empiriska bevis på konformitet genomfördes av Sherif och Asch (Levine, 

Higgins & Choi, 2000). I det förstnämnda experimentet placerades försökspersoner i ett 
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mörkt rum för att stirra på en ljuspunkt och berätta i vilken riktning den rörde på sig, när 

den i själva verket var alldeles stilla. Experimentet visade att försökspersonerna med 

tiden tenderade att svara likadant som de andra, vilket indikerar att de skapade en 

gemensam referensram i form av konsensus (ibid.). Aschs (1951) experiment gick ut på 

att fråga försökspersoner vilken av en serie linjer på ett papper som var längst i sällskap 

av en hel grupp. Alla i gruppen förutom försökspersonen var tillsagda att svara 

uppenbart fel från början vilket visade sig få försökspersonen att tvivla på sina egna 

egenskaper och så småningom svara lika även han. Båda dessa experiment bevisar att 

individer succesivt ändrar sitt eget beteende i linje med gruppens handlingar då en 

osäkerhet på den egna förmåga blir starkare om du går emot gruppen. 

3.4.2 Anchoring 

Kahneman och Tversky (1974) tydliggör i sina studier existensen av heuristiska 

principer som människan utnyttjar vid uppskattningar av sannolikheter och vid 

förutsägelser om framtida händelser. De menar vidare att dessa existerar i människans 

undermedvetna för att underlätta beslutsfattande i komplexa situationer. Författarna 

visar ett exempel där de likställer denna bild med uppfattningar för storlek och distans. 

Exemplet visar att uppfattningar om distansen till ett objekt påverkas om du ser objektet 

tydligt med skarp skärpa jämfört med om det är suddigt eller om det är dålig sikt. 

Objektet befinner sig på samma distans men uppfattas alltså olika. Tillika menar de att 

människan ofta påverkas av ett psykologiskt fenomen som kallas anchoring.  

 

Anchoring betyder att uppskattningar har sin utgångspunkt i ett observerat värde och 

justeringar utifrån detta för att uppskattat värde ska nås. Detta leder till att beroende på 

utgångspunkten så nås olika uppskattningar, och det förankrade värdet kan mycket väl 

vara felaktigt till att börja med. Detta bevisades genom ett experiment där deltagare 

skulle uppskatta andelen afrikanska länder i Förenta Nationerna. I experimentet 

snurrade Kahneman och Tversky på ett hjul för att generera ett slumpmässigt 

utgångsvärde och frågade sedan försökspersonen om de trodde det var fler eller färre 

afrikanska länder i FN än resultatet på hjulet visade. Försökspersonen fick sedan 

estimera det korrekta värdet utifrån den siffran som denne blivit given vid starten. Det 

visade sig att de med låga utgångssiffror gav lägre uppskattning än de med höga 

utgångssiffror. De visade även att detta resultat stod sig vid inblandning av belöningar 

vid korrekt uppskattning. De menar, utifrån detta, att anchoring uppstår vid en given 
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startpunkt men även att det kan vara felaktiga eller ofullständiga uträkningar till att 

börja med.  

 

Bevis för anchoring hos analytiker har hittats i bland annat Campbell och Sharpes 

(2009) studie. Studien visar ett signifikant samband mellan nuvarande estimat och 

estimaten från perioden innan. Det visar alltså på att analytiker har sin utgångspunkt i de 

tidigare estimaten och använder det som referens till sin framtida prognos.  

3.4.3 Anti-flockbeteende 

Mycket forskning har gjorts på fenomenet och både flockbeteende samt motsatsen, som 

på engelska kallas anti-herding men som vi kommer benämna som anti-flockbeteende, 

har genom kvantitativa forskningsmetoder identifierats på olika marknader. Anti-

flockbeteende innebär raka motsatsen till flockbeteende; istället för att följa marknaden 

väljer folk att medvetet gå emot den allmänna åsikten, exempelvis i ett strategiskt syfte 

eller av andra orsaker. Detta beteende har identifierats främst gällande prognoser på 

olika råvarupriser (Babalos & Stavroyiannis, 2015; Pierdzioch, Rülke & Stadtmann, 

2010; Pierdzioch, Rülke & Stadtmann, 2013). Pierdzioch och Rülke (2012) har funnit 

bevis för att anti-flockbeteende även existerar i viss utsträckning bland analytiker 

gällande aktierna i S&P 500.  Detta beteende finner de vara negativt korrelerad med 

noggrannhet i prognoserna vilket antyder att beteendet beror på någonting annat, 

exempelvis en strategisk plan att vilja göra extrema prognoser då detta kan påverka 

ryktet positivt. Pierdzioch och Rülke hävdar dock vidare att dessa medvetet motsättande 

prognoser gentemot konsensus är mindre förekommande bland högt uppsatta 

akademiker och ekonomer på den amerikanska centralbanken. Levy (2004) bekräftar i 

sin studie om individers beslutsfattande att anti-flockbeteende beror på ett större fokus 

på karriär- och ryktesangelägenheter än huruvida själva utfallet av prognosen är korrekt 

eller inte.  

3.5 Motivation crowding theory 

För att kunna analysera aktieanalytikernas motivation till att göra precisa estimat blir det 

som på engelska kallas motivation crowding theory av intresse. Vi kommer följaktligen 

att benämna uttrycket som MCT. En inre motivation uppenbarar sig när någon ska 

utföra en uppgift utan att få en uppenbar belöning för att göra just detta (Deci, 1971). 

Enligt MCT rubbas denna inre motivation då personen exponeras mot externa 
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incitament till att slutföra uppgiften. Det kan vara någonting positivt i form av en 

belöning men likaså någonting negativt som en bestraffning. Personen kommer då att 

agera som om den inre motivationen inte längre spelar roll i arbetet. Enligt teorin har de 

inre motivationsfaktorerna en större påverkan på den totala motivationen vilket i sin tur 

leder till att en ökning av de yttre incitamenten minskar den totala motivationen (Frey & 

Jegen, 2001).  

 

MCT har sina grunder i socialpsykologin och Edward L. Deci är en professor inom 

psykologi som gjort mycket forskning kring människans motivation. Han beskriver i en 

artikel från 1971 hur han utfört experiment på studenter för att se om yttre belöningar 

har en märkbar påverkan på dess motivation till att utföra en aktivitet. Studenterna fick i 

experimentet utföra en aktivitet över tre olika perioder vilket skedde under observation 

för att lättare kunna analysera deras motivation. Genom att jämföra en experimentgrupp 

med en kontrollgrupp där endast experimentgruppen fick belöningar för sitt arbete 

uppnåddes ett bidragande resultat. Det visade sig att externa belöningar i monetär form 

fick den interna motivationen hos experimentpersonerna att sättas ur spel medan verbal 

uppmuntran och positiv feedback istället gjorde att den inre motivationen ökade. 

 

MCT har senare testats av forskare även på mer organisatoriska förhållanden. Jordan 

(1986) undersökte effekten av ett belöningsprogram för de anställda på ett 

behandlingshem för handikappade barn i North Carolina. Han jämförde då effekten av 

belöningar som var knuten till prestationer med belöningar som inte var det och kunde 

dra slutsatsen att endast de prestationsknutna belöningarna trängde undan de anställdas 

inre motivation. Harvey och James (2005) har vidare utvecklat teorin genom att utforma 

en modell som visar på att rubbningen av de inre motivationsfaktorerna uppstår då de 

yttre incitamenten kan uppfattas som styrande och manipulerande. De menar att detta 

infinner sig vid två tillfällen. För det första ter det sig vara manipulerande då en arbetare 

som är lojal till sin uppdragsgivare och agerar i linje med dennas preferenser utlovas en 

belöning från just denne. Det vill säga när den inre motivationen utgår från samma källa 

som den yttre motivationsfaktorn. Det andra tillfället är beroende av storleken på det 

yttre incitamentet, närmare bestämt då en belöning eller bestraffning tenderar att vara 

uppenbart stor och där av förefaller sig vara manipulerande.  
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MCT särskiljer sig enligt Frey och Jegen (2001) från den klassiska teorin som grundas 

på relativa priser och som inte skiljer mellan inre och yttre motivationer. De hävdar 

samtidigt att MCT är en av de viktigaste anomalierna som finns i ekonomin. Principal–

agentteorin menar, som vi nämnt tidigare, att prestationsbaserade belöningar ökar 

motivationen hos agenten då de ökar marginalkostnaden för att misslyckas med att få 

fram ett resultat i principalens intresse. Frey och Jegen menar vidare att både den 

relativa priseffekten och MCT verkar samtidigt. Det som då avgör om det är förmånligt 

för principalen att använda externa belöningar är beroende på storleken på dessa två 

motgående effekter. Antingen minskar agentens interna motivation eller så ökar dess 

marginalkostnad för att inte tillfredsställa principalen. Fehr och Falk (2002) är, efter en 

djupgående analys av MCT-fenomenet samt andra psykologiska faktorer i en 

ekonomisk kontext, säkra på att ekonomer skulle tjäna mycket på att släppa lite på de 

typiska ekonomiska teorierna och ta psykologin mer seriöst i andakt, dock med viss 

modifikation.  

3.6 Aktiemarknadspsykologiska biaser 

3.6.1 Overconfidence  

Vi har tidigare nämnt olika aktiemarknadspsykologiska biaser som utmynnar i en 

osäkerhet och påverkar individers beslutsfattande, exempelvis konformitet och 

anchoring. Överdrivet självförtroende, som vi hädanefter benämner overconfidence då 

det är i linje med rådande terminologi inom ämnet, är även detta en psykologisk bias 

som återfinns i den finansiella litteraturen. Overconfidence är enligt Nofsinger (2011) 

när en individ överskattar sin förmåga. Han menar således att overconfidence leder till 

feltolkningar av information och en missberäkning av sin egna förmåga att tolka 

informationen. Enligt Nofsinger (2011) kommer overconfidence delvis från en self-

attribution bias som uppstår hos en individ när tron på den egen förmåga och individens 

skicklighet är den huvudsakliga orsaken till vinster eller framgång medans förluster 

beskylls på otur. Utifrån denna self-attribution bias ökar således tron på att tolkningen 

av informationen är korrekt för att tolkningarna har varit korrekt tidigare. Enligt 

Nofsinger (2011) har det visats att detta fenomen uppenbarar sig starkast hos ogifta 

män, och hos män i största allmänhet. Hilary och Menzly (2006) kom i en tidigare 

studie fram till ett resultat om huruvida tidigare framgångar skapar overconfidence hos 

analytiker, vilket ligger i linje med vad Nofsinger säger. Studien visar på ett statistiskt 
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samband vilket således indikerar att om en analytiker haft tidigare framgångar i sina 

prognoser så kommer nästkommande prognos att signifikant avvika från konsensus. En 

större avvikelse medför ett större standardfel och rent statistiskt leder detta till mindre 

precision i efterföljande prognoser. Hilary och Menzly menar vidare att deras studie är i 

linje med self-attribution biasen som nämnts ovan. Detta visar på att fenomenet 

uppenbarats i tidigare studier och är därför även av relevans vid undersökning av 

analytikerna i en kvalitativ studie då det kan påverka prognoser som förmedlas till 

konsensus. Kahneman och Tversky (1974) beskriver ett experiment av Bar-Hillel som 

visade på att det finns en övertro på att sannolikheten att händelser upprepar sig i följd 

jämfört med vad vanlig sannolikhetslära visar. Detta leder i sin tur till att en optimism 

skapas som inte är rättfärdigad enligt sannolikhetsläran. 

3.6.2 Illusion av kunskap 

Något som naturligt följer från overconfidence är illusion av kunskap, på engelska 

illusion of knowledge. En illusion av kunskap kan vara en bidragande faktor till en 

övertro på den egna förmågan och är således relevant att diskutera i konjunktion med 

overconfidence. Grundidén är att precision i en prognos är beroende av den tillgängliga 

informationsmängden och således stärks vid ytterligare information.  Då detta kan 

stämma i många fall finns det en överhängande risk att inte vara självkritisk i sin 

prognos. Vidare kan värdefull information öka precisionen i prognosen men kan även 

leda till en övertro som ökar i snabbare takt än värdet på prognosen. Detta kan i sin tur 

leda till att overconfidence kan ta över och skapa dessa felaktiga tolkningar vi diskuterat 

ovan, vilket försämrar prognosen (Nofsinger, 2011).   

3.6.3 Kognitiv dissonans  

Kahneman och Tversky (1973) menar att människor har en tendens att reagera mer på 

information som representerar ens egna åsikter och att detta således bättrar på 

förtroendet och eventuell overconfidence ytterligare. Den stora nackdelen som följer är 

att annan information som inte ägnas lika stor uppmärksamhet på grund av individens 

preferenser inte heller speglas i resultatet i form av en prognos.  

 

Leon Festinger gav år 1957 ut en bok inom socialpsykologin som presenterade en teori 

gällande kognitiv dissonans. Teorin fokuserar på individers personliga åsikter och 

handlar om en reducering av en dissonans av motsägelsefulla idéer. Människan 
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undviker viss information och letar bevis för att motivera eller klandra ett synsätt, detta 

för att hjärnan sålunda ska få ordning på problemet (Festinger, 1957). Det kan således 

uppfattas att denna psykologiska faktor kan stå till grund i det som Kahneman och 

Tversky kommit fram till ovan. Konsekvensen av detta beteende kan påverka vilka 

informationskällor som används samt hur de tolkas och sedan bidrar till ett resultat. 

Kognitiv dissonans kan också kopplas ihop med rädslan av att uppleva ånger och 

hjärnan kan då sortera bort den yttre stimuli som skulle kunna visa på att individen tagit 

ett tidigare felaktigt beslut (Shiller, 1999.).  

3.7 Risk och avkastning 

Inom finans är risk och avkastning centralt för i stort sett allt agerande. För att öka den 

förväntade avkastningen behöver en investerare i en fungerande marknad oftast även 

öka risken (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Olika människor har olika riskbenägenhet 

vilket i sin tur leder till att vissa investerar i säkrare fonder med storbolag medans andra 

investerar i mindre, mer osäkra bolag. När det gäller aktier finns det olika mått som du 

kan mäta risken med, exempelvis sigma (ơ) och beta (β). Det existerar även olika 

jämförelsemått där du kan mäta avkastningen relativt risken där Sharpe-kvoten är 

vanligt förekommande. Sharpe-kvoten är kvoten mellan den förväntade avkastningen 

och sigma. På så sätt kan investerare mäta hur mycket förväntad avkastning de får i 

förhållande till den risk de tar. Något annat som framkommer inom finans är att olika 

aktörer på marknaden har olika riskbenägenhet. Vissa är mer riskbenägna och med det 

benägna att riskera mer för att kunna få en högre avkastning. Andra aktörer är riskaverta 

och väljer istället att göra säkrare investeringar och med det få en lägre förväntad 

avkastning (ibid.). 

3.8 Osäkerhet 

En aktieanalytikers tendens att agera på olika sätt föds mycket i den osäkerhet som 

ligger i yrket i sig då de förväntas "spå in i framtiden" och prognostisera framtida 

händelser. Aktiemarknaden är full av information och det gäller för aktieanalytikern att 

sortera och tolka denna för att sedan kunna ge en rättvis bild av marknaden.  När en 

människa agerar under osäkra omständigheter agerar denne även under risk (Bodie, 

Kane & Marcus, 2014). Enligt Hsee, Loewenstein, Weber och Welch (2001) utvärderar 

människor risken med ett beslut kognitivt och agerar på utfallet av detta emotionellt. 
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Bounded rationality, på svenska bunden rationalitet, handlar om att inbyggda 

egenskaper hos människan endast räcker till för att vi ska kunna agera rationellt i viss 

mån (Kahneman, 2003). Den bundna rationaliteten blir starkare när människan utsätts 

för val under osäkerhet och risken för irrationellt beteende blir därmed starkare. 

3.9 Sammanfattning av referensramen 

Med bakgrund i syfte och frågeställning hade ytterligare teorier och bias kunnat bli av 

intresse för att analysera empirin ännu mer nyanserat. Exempel på dessa är confirmation 

bias och representativeness. Vi upplever dock att många teorier och bias går in i 

varandra och således blir överflödiga samtidigt som studien utfördes inom en begränsad 

tidsram. För att referensramen inte ska bli för omfattande har vi därför gjort en 

avvägning gällande vilka teorier som krävs för att aggregerat kunna förklara vårt 

resultat.  

 

Utifrån teorisamlingen i referensramen skapas en bild av att det finns flera faktorer 

förutom de fundamentala analyserna som kan komma att påverka den slutgiltiga 

versionen av konsensus. Vi kan konstatera att de olika påfrestningar en aktieanalytiker 

kan utsättas för som sedan kan influera prognoserna är rationella ur ett psykologiskt 

perspektiv med bakgrund i att analytikerna också är människor. Dock ses detta som 

irrationellt beteende i ett finansiellt perspektiv där utgångspunkten är en fungerande och 

effektiv marknad som speglar tillgänglig information. Reflektioner utifrån diskussionen 

i referensramen har mynnat ut i en teoretisk bild som vi anser sammanfattar 

referensramen på ett konkret och praktiskt sätt (se Figur 1.). Denna bild kommer att stå 

som grundpelare till resterande del av studien.  
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I denna studie ligger konsensus i fokus. Vårt intresse är att kunna se vad som påverkar 

konsensus och hur detta i sin tur påverkar marknaden genom investerarna. Det är 

prognoser och estimat från aktieanalytikerna på säljsidan som tillsammans formar 

konsensus och utifrån referensramen kan vi se att deras värderingsarbete i sin tur 

påverkas av olika faktorer. Karriär, relationer, incitament och psykologi är olika 

huvudfaktorer som vi anser täcker innehållet i referensramen. Karriär, relationer och 

Figur 1. Sammanfattningsbild referensram 
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incitament är externa faktorer medan psykologi mer syftar på det interna men samtidigt 

går alla in i varandra på ett eller annat sätt. Olika incitament kan vara kopplade till både 

karriären och relationer, likaså psykologin. Att alla dessa faktorer påverkar 

värderingsarbetet hos aktieanalytikerna grundas i ett moln av osäkerhet i 

analytikeryrket. Osäkerheten gör att aktieanalytiker både medvetet och omedvetet låter 

sig påverkas av dessa faktorer i dess prognoser och estimat som sedan bidrar till 

konsensus. De som sedan får tillgång till konsensus påverkar i sin tur marknaden genom 

att köpa och sälja aktier. I figuren har vi valt att exkludera privata investerare då 

tillgången till konsensus hos dessa inte har konstaterats i studien. I de fall där dessa 

även har tillgång till konsensusestimaten ska självklart även de representeras då de är en 

stor del av marknaden.  

 

Detta är som sagt en teoretisk bild över ämnet. Hur de svenska analytikerna påverkas av 

dessa faktorer och om de individuellt påverkas på olika sätt går därför ej att utläsa ur 

denna modell. Nu återstår därför att se hur verkligheten ser ut bland de svenska 

analytikerna vilket klargörs med hjälp av en empiriinsamling.  
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4  Metod 

Utifrån den teoretiska referensramen teorierna har en empiriinsamling utförts. I detta 

avsnitt kommer en beskrivning över hur vi kommit fram till den empiri som står för 

resultatet av vår undersökning. Kritik och diskussion kring metodval och 

tillvägagångssätt diskuteras även löpande. 

4.1 Ansats 

Majoriteten av tidigare forskning som gjorts på området visar på kausala samband 

mellan aktieanalytikernas estimat och diverse faktorer och är därmed kvantitativa. För 

att se på problemet med en annan ansats och istället fokusera mer på djup än bredd blir 

det givet att applicera en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning är enligt Bryman och 

Bell (2011) till skillnad från kvantitativ mer inriktad på ord än siffror. Justesen och Mik-

Meyer (2011) menar att kvalitativa metoder lämpar sig till att beskriva fenomen i deras 

sammanhang och skapa en ökad förståelse för fenomenet. Syftet med undersökningen är 

att vi utifrån en djupare undersökning av aktieanalytiker ska kunna tolka huruvida de 

påverkas av olika faktorer i värderingsarbetet. Därmed passar den kvalitativa ansatsen, 

så som den är beskriven ovan, vår studie för att vi ska kunna nå ett önskat resultat som 

sedan ska kunna svara på syftet. För att vidare kunna svara på syftet återfinns de 

undersökningsmetoder som är bäst lämpade för detta i den kvalitativa ansatsen.  

 

Fenomenologi är ett perspektiv som handlar om tolkningar av omvärlden och dess olika 

fenomen. Detta till skillnad från realismen som förutsätter existensen av en absolut 

sanning av den sociala verkligheten. Människors handlande samt drivkrafterna till detta 

blir i fenomenologin extra relevant (Bryman & Bell, 2011). Ett fenomenologiskt 

perspektiv passar oss i detta arbete då vi utgår från aktiemarknadspsykologi och inte 

ämnar studera en objektiv bild av aktieanalytikerna och konsensus. Det som snarare är 

av relevans är handlingar och vad som driver dessa samt fenomenet angående huruvida 

konsensus påverkas av detta. Verkligheten kan i fenomenologin se olika ut beroende på 

perspektiv och tolkning och det blir därmed inte av relevans att eftersträva ett fullt 

generaliserbart resultat av undersökningen (ibid.).  Ett fenomenologiskt perspektiv 

ligger i linje med en kvalitativ ansats i den bemärkning att kvalitativa studier syftar att 

studera verkligheten i dess sociala sammanhang (ibid.). Denna studie lutar därmed mer 

åt det fenomenologiska perspektivet än realismen. 
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Vår referensram som övervägande bygger på amerikanska studier står till grund för 

utformning och redogörelse av metod. En stor skillnad är emellertid att amerikansk 

forskning gentemot konsensus enkom grundas på nyckeltalet EPS och konsensus i 

Sverige allmänt ses som så mycket mer. Då våra intervjupersoner består av svenska 

aktieanalytiker räknade vi med att nya infallsvinklar skulle framkomma under 

intervjuernas gång som skulle kunna göra att fler teorier och intervjufrågor blev av 

intresse (Bryman & Bell, 2011). Vi jobbade därmed med teori och empiri på ett iterativt 

sätt som liknar det Bryman & Bell (2011) kallar abduktion. På så sätt får referensramen 

ses som ledande för empiriinsamlingen samtidigt som empirin låg som grund för att 

ytterligare teori kunde tas i beaktning. 

4.2 Undersökningsdesign 

Det som vanligen förknippas med en fallstudie inom företagsekonomin är när ett 

specifikt företag eller en arbetsplats avses undersökas (Bryman & Bell, 2011). I denna 

studie syftar vi däremot att istället undersöka ett specifikt fenomen som uppkommer när 

aktieanalytiker påverkas av psykologiska faktorer och sedan i sin tur påverkar 

konsensus. Fallet i vår studie blir då en specifik yrkesroll i form av aktieanalytiker vilka 

vi undersöker i samband med konsensus.  I linje med vad Bryman & Bell beskriver som 

en fallstudie kommer fokus att ligga på situationen som aktieanalytikerna befinner sig i 

dess yrkesroll. Detta i egenskap av att vara just människa och påverkas av psykologiska 

faktorer i sitt arbete. Därav designas denna studie som en form av fallstudie där fallet 

istället för ett specifikt företag eller arbetsplats är den rollen aktieanalytikerna har i 

förhållande till konsensus. 

4.3 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden som huvudsakligen kommer stå för det empiriska materialet i 

denna studie är personliga intervjuer. Fördelar med en kvalitativ intervju i jämförelse 

med en deltagande observation är enligt Bryman och Bell (2011) att forskaren i en 

intervju inte anses lika påträngande samt att det krävs mindre tid av respondenterna. För 

att kunna genomföra studien och få deltagande av analytikerna, som har ett väldigt 

pressat tidsschema, blev detta ett avgörande argument för att göra personliga intervjuer. 

Vi har däremot valt att komplettera dessa intervjuer med ett fåtal telefonintervjuer samt 
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en intervju med två aktieanalytiker på köpsidan. Då dessa inte är med och bidrar till 

konsensus direkt tänkte vi oss att de skulle kunna bidra till en mer objektiv bild av hur 

de ser på konsensus samt de underliggande anledningarna till detta synsätt. Detta kunde 

även leda till en grundläggande diskussion om hur aktieanalytiker överlag agerar för att 

komma fram till sina slutgiltiga värderingar och estimat. 

4.3.1 Personliga intervjuer 

Fokus under intervjuerna var inte att få fram ett jämförbart material aktieanalytikerna 

emellan och vi kunde därför utan svårigheter använda oss av en semistrukturerad 

intervju (Bryman & Bell). Bryman och Bell (2011) förklarar en semistrukturerad 

intervju som att intervjuaren använder sig av en intervjuguide med frågor och ämnen 

som ska beröras, men att det även kan tillkomma följdfrågor och förändringar av 

ordningsföljden av frågorna under intervjuns gång. En semistrukturerad intervju passar 

denna studie då det ger möjlighet för intervjupersonen att fördjupa och utveckla sina 

svar tack vare det mindre strikta upplägget på intervjun än vad en helt strukturerad 

intervju hade gett (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

En sak vi hade i åtanke vid förberedelserna och skapandet av intervjuguiden var att ha 

en sammanhängande ordningsföljd av ämnen, vilket enligt Bryman och Bell (2011) ger 

ett bra flyt i konversationen. Allt för specifika frågeställningar ska undvikas för att 

möjliggöra för intervjupersonen att bidra till ett alternativt synsätt och förmedla vad 

denne tycker är av högst relevans (ibid.). För att sedan dokumentera undersökningen 

användes ljudinspelning samt stödjande anteckningar. Tack vare ljudinspelningen var 

det inte av lika stor vikt att göra grundliga anteckningar och mer fokus kunde då istället 

läggas på intervjupersonen samt intervjuns fortskridning. En annan fördel med 

ljudinspelning är enligt Bryman och Bell (2011) objektiviteten då det transkriberade 

materialet influeras mindre av intervjuarens värderingar och fördomar än kontinuerliga 

anteckningar hade gjort. 

4.3.2 Telefonintervjuer 

Majoriteten av intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte med intervjupersonerna vilket 

enligt Bryman och Bell (2011) är önskvärt gällande kvalitativa metoder. För att uppnå 

ett önskat antal representativa intervjuer med aktieanalytiker på säljsidan hölls sedan 

även några mindre personliga intervjuer i form av telefonintervjuer. Främsta 
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anledningen till att vi kompletterar med telefonintervjuer är att tillgängligheten av 

frivilliga respondenter ökar samt att det även är positivt för oss med tanke på den 

geografiska aspekten. Den stora skillnaden mellan personliga intervjuer på plats och 

telefonintervjuer är att det på plats skapas en relation mellan intervjuare och 

intervjuperson. Denna relation är önskvärd då den mestadels bidrar med positiva 

effekter, men kan enligt Bryman och Bell (2011) göra att intervjupersoner agerar och 

svarar olika utifrån vilken slags intervju denne ställs inför. Felkällor kan exempelvis 

uppkomma om intervjupersonens agerande och svar påverkas av intervjuarens närvaro 

under personliga intervjuer (ibid.). Detta gör att det blir rättfärdigat att använda sig av 

telefonintervjuer som en kompletterande metod till de personliga intervjuerna för att 

möjligen kunna nyansera resultatet ytterligare. Tanken var att vi tack vare de tidigare 

personliga intervjuerna redan skulle ha ett brett empiriskt material och att 

kompletterande telefonintervjuer då skulle bidra till en mättnad av det redan befintliga 

materialet. 

4.3.3 Intervju med två analytiker på köpsidan 

I syfte att komplettera aktieanalytikernas svar från utförda intervjuer genomfördes även 

en intervju liknande en fokusgrupp med två aktieanalytiker på köpsidan. Enligt Bryman 

och Bell (2011) är en fokusgrupp en slags intervju som innefattar mer än en 

intervjuperson och har fokus på ett specifikt område, vilket i vårt fall är deras syn på 

konsensus. Aktieanalytikerna på köpsidan bidrar inte själva till konsensus men har i 

olika utsträckning tillgång till detta samt besitter den erfarenhet i området som vi söker. 

En diskussion parterna emellan angående ämnet anser vi kunde bidra med en intressant 

vinkel om hur dessa personer, som inte direkt påverkar konsensus, ändå förhåller sig till 

detta. Vi hade dock inte intresse av att analysera interaktionen mellan deltagarna och 

anser därav att intervju är en mer passande beteckning än fokusgrupp trots vissa 

fokusgruppsliknande inslag. Samma intervjuguide som vid de personliga intervjuerna 

användes inte här utan mer öppna frågeställningar formulerades och togs upp för 

diskussion. En implikation med att intervjua flera personer samtidigt är att 

representanterna kan vara oeniga och risken finns att den enes åsikt inte kommer fram 

då denne inte vill säga emot den andra. Transkriberingen av materialet från denna slags 

intervju är även mer komplicerad än vid intervjuer med enskilda personer då det 

kommer till att hålla reda på vem som säger vad samt att det exempelvis förekommer att 

deltagarna pratar i munnen på varandra (ibid.). Då denna intervju, förutom oss två 
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intervjuare, endast bestod av två respondenter blev detta emellertid ett mindre och inte 

lika aktuellt och tidskrävande problem. 

4.3.4 Urval 

Antalet svenska aktieanalytiker på säljsidan, som var av intresse att intervjua, är 

begränsat. Fulla scheman och tidsbrist hos aktieanalytiker var även en implikation för 

urvalsprocessen. Detta då många inte hade möjlighet att disponera tid på deltagande i 

vår studie då det inte ingår i deras huvudsakliga arbetsuppgifter. En annan implikation 

var att de intervjupersonerna som var av intresse geografiskt sett befann sig i Stockholm 

och vårt studiesäte är i Linköping. Vi ville av tidsmässiga och ekonomiska skäl undvika 

att behöva pendla fram och tillbaka till Stockholm för personliga intervjuer. Därför 

försökte vi att boka in intervjuer under speciella dagar då vi planerade en vistelse i 

Stockholm i undersökningssyfte. Vilka av aktieanalytikerna som kunde delta i studien 

har dock inte stor påverkan på kvaliteten då representativitet i kvalitativa studier med 

mer inriktning på djup inte är av lika stor vikt som i kvantitativa studier (Bryman & 

Bell, 2011). Vi utgick därmed ifrån ett bekvämlighetsurval, mycket då vi inte hade 

någon möjlighet att själva välja ut vilka specifika aktieanalytiker vi ville ha med i vår 

undersökning. En fördel med att själva kunna välja intervjupersoner fritt är att vi skulle 

kunna intervjua aktieanalytiker som arbetar med bolag i olika branscher för att 

möjligtvis kunna nyansera resultatet utefter detta. Dock fick vi ändå ett relativt spritt 

urval av respondenter branscherna emellan och anser därför att en annorlunda 

urvalsmetod inte hade påverkat resultatet. 

 

En förfrågan om intresse för intervjuer mailades ut till 58 personer varav två var 

aktieanalytiker på köpsidan. Efter att sex aktieanalytiker på säljsidan och två på 

köpsidan tackat ja till en personlig intervju lades ett schema upp och inbokning av 

intervjuer skedde utefter detta. Det bör dock tilläggas att en av de utvalda 

aktieanalytikerna slutade att arbeta som aktieanalytiker några veckor innan intervjuerna 

men denne anses fortfarande ha den kunskap inom området som vi sökte. Praktiskt sett 

öppnades möjligheten för intervjun med två analytiker på köpsidan i och med att dessa 

personer arbetar på samma företag och gick med på att ses för en gemensam diskussion. 

 

När de inledande intervjuerna var inbokade genomfördes även ett andra urval gällande 

mindre omfattande telefonintervjuer på en halvtimme. Det visade sig att fler 
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aktieanalytiker var villiga att ställa upp på dessa lite med förmildrande omständigheter. 

Sammanlagt genomfördes sex personliga intervjuer och två telefonintervjuer med 

aktieanalytiker på säljsidan samt en intervju med två deltagare från köpsidan. Resultatet 

av den insamlade empirin presenteras i avsnitt fem. 

4.3.5 Genomförande 

Alla personliga intervjuer genomfördes på plats vid företagens huvudkontor i 

Stockholm. En intervju genomfördes tidigare än de andra som en slags pilotstudie i 

syfte känna av reaktionen på våra frågor. En annan fördel med pilotstudien är att vi 

kunde fråga om något ytterligare som vi inte tidigare själva tänkt på kunde bli av 

intresse att ta upp under resterande intervjuer. Intervjupersonen lyfte då ett fenomen 

kallat whispered numbers som inte återfinns i tidigare forskning men som ändå blir av 

relevans att använda i linje med vår referensram. Frågorna vi hade under pilotstudien 

stod sig i övrigt kvar under resterande intervjuer utan större förändringar. Svaren från 

pilotintervjun återfinns även dessa i empirin då vi anser att denne bidrog med många 

givande tankar och åsikter. 

 

Intervjuerna varade mellan en halvtimme och en timme då olika analytiker hade olika 

mycket tid att avvara för intervjun. Vi båda medverkade under samtliga intervjuer och 

frågorna ställdes av båda utan någon tidigare bestämd ordning. Olika ämnen 

diskuterades och alla respondenter gav långa och utförliga svar på frågorna. Att 

intervjuerna utfördes under intervjupersonernas förutsättningar och på deras arbetsplats 

samt att anonymitet utlovades anser vi var bidragande faktorer till att vi fick utförliga 

svar. Efter intervjuerna noterades allmänna observationer såsom hur intervjun fortskred, 

särskilda upplevelser eller olika miljömässiga omständigheter för att detta inte skulle 

glömmas bort. Telefonintervjuerna genomfördes under samma villkor förutom de 

skillnader vi tidigare diskuterat. 

 

Vi ansåg att materialet blev mättat relativt snabbt. Anledningen till detta var att 

respondenterna tog upp saker som sagts under tidigare intervjuer utan att de specifika 

frågorna för just det ämnet hade ställts än. Det visar på relevansen i frågorna och att 

mättnaden inte beror på dåligt ställda frågor. Allt för specifika frågor skulle annars 

kunna leda till att respondenterna svarade lika av just den anledningen. Därav valet att 

endast genomföra två telefonintervjuer. Då analytikerna har olika synsätt på vad som är 
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av störst relevans blir materialet inte identiskt från varje intervju. Vissa analytiker 

fokuserar exempelvis på en bottom-up approach medans andra är mer intresserade av 

olika makrorelaterade faktorer och tillämpar ett mer top-down synsätt. Vi fick empiri 

från analytiker med båda dessa synsätt under de genomförda intervjuerna. Utifrån 

mättnaden av materialet samt det faktum att båda dessa synsätt berörs anser vi att 

ytterligare intervjuer inte behövde genomföras. Detta då de inte skulle tillföra någonting 

extra till studiens syfte och fler intervjuer kan därmed inte motiveras.  

4.3.6 Analys av empiri 

Det empiriska materialet har reducerats ner i tre steg för att sedan resultera i en 

hanterbar mängd och nivå; transkribering, kodning och kategorisering (Bryman & Bell, 

2011). Dessa steg genomfördes av oss som intervjuare då vi är insatta i ämnet och även 

deltagit under intervjuerna vilket minskar risk för felkällor (ibid.). Efter denna 

reducering av innehållet började den mest omfattande processen, nämligen tolkning och 

analys av det empiriska materialet. Transkriberingen av materialet på detaljnivå var en 

tidskrävande process. För att ingen överdriven tid skulle allokeras på själva 

transkriberingsprocessen rensade vi bort diverse felsägningar som vi ansåg inte skulle 

påverka resultatet i det slutgiltiga empiriska materialet.  

 

Kodningen gjordes gemensamt för att inte resultaten från en intervju skulle påverkas på 

ett annat sätt än resultatet från en annan intervju. Kodningen utfördes genom att vi 

sorterade ut intressant data, såsom uttalanden, påståenden och redogörelser, från 

intervjuerna. Vi försökte sedan hitta olikheter och likheter som skulle hjälpa oss i 

analysen. För att strukturera upp arbetet gjordes kategoriseringen utifrån ämnen eller 

frågor som vi ämnade analysera och mind maps skapades där kopplingar mellan empiri 

och teori tydliggjordes. På detta sätt skapades en översiktsbild över materialet och vad 

vi ämnade analysera för att kunna svara på syftet. Analys av insamlade data skedde 

systematiskt och kontinuerligt under processens gång vilket matchar den iterativa 

ansatsen denna studie är strukturerad efter. Teori har sedan härletts utifrån analys av den 

insamlade empirin. Metodanalysen har därmed analyserats i linje med det som Bryman 

och Bell (2011) definierar som grounded theory. 
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4.4 Metodkritik 

4.4.1 Reflektion över metodval 

För att lättare få fram ett djupt och analyserbart resultat utan att öka tillförlitligheten i 

det empiriska materialet hade det kunnat varit aktuellt att genomföra en fokusgrupp av 

aktieanalytiker på säljsidan med en diskussion angående ämnet analytiker emellan. 

Praktiskt sett är det dock en omöjlighet för oss som studenter att arrangera en 

fokusgrupp med önskat antal professionella analytiker på säljsidan. En observation av 

analytikerna genom att under en period vara på plats och studera dess egentliga 

handlingar hade kunnat gett oss ett empiriskt material med hög tillförlitlighet då vi avser 

att undersöka ett för aktieanalytikerna känsligt ämne. Detta alternativ avfärdas dock på 

grund av tidsbrist och brist på validitet då vi inte avser att undersöka hela 

aktieanalytikernas arbetsgång utan har ett specifikt fokus. Följaktligen blev det naturligt 

att genomföra undersökningen via personliga intervjuer. 

4.4.2 Bortfall 

Bortfallet av möjliga respondenter i denna studie är relativt stort. Detta då förfrågan har 

skickats till 58 personer och intervju endast genomförts med tio personer. Bortfallet 

beror delvis på att mailet kan ha hamnat i skräpposten hos många, vilket har bekräftats 

då vi ringt upp vissa analytiker och även frågat via telefon. Tidsbristen för 

aktieanalytikerna i yrket som vi tidigare nämnt har också en viktig påverkan på om de 

kan ställa upp på intervjuer eller inte. Vi anser dock utifrån tidigare diskussion att 

materialet kan anses vara mättat och att ytterligare intervjuer inte kunde motiveras. 

Kritik mot det stora bortfallet bör dock beaktas. Vi kan därmed inte komma fram till ett 

generaliserbart resultat men det är inte heller målet med denna kvalitativa studie. 

4.4.3 Kvalitetsvalidering 

För att bedöma reliabilitet och validitet i en kvalitativ undersökning kan enligt Guba och 

Lincoln (genom Bryman och Bell, 2011) parametrar som skiljer sig från de som 

används i kvantitativa studier användas. Kvalitetsbedömningen utgår då från två 

kriterier vilka är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten i sig innefattar fyra parametrar; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
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Tillförlitlighet motsvarar intern validitet. Det kan finnas olika uppfattningar om 

verkligheten beroende på vem du frågar och därav bör det empiriska materialet 

bekräftas att det tolkats rätt av oss som intervjuare och författare. Då vi har varit två 

personer som genomgående tolkat och dokumenterat information systematiskt anser vi 

att objektiviteten i tolkningen kan rättfärdigas. Det är vidare viktigt att säkerställa att 

studien har utförts utifrån gällande regelverk och därmed gått rätt till (Bryman & Bell, 

2011). Motsvarande regelverk vi följt är policys, ramverk och mallar för en 

företagsekonomisk uppsats som tillhandahållits av institutionen för ekonomisk och 

industriell utveckling.  Tillförlitlighet som ett mått av kvalitet svarar därför på frågan: 

"Går denna undersökning att lita på?". För att säkerställa detta såg vi även till att 

intervjua personer som anses vara kompetenta och insatta i det aktuella ämnet. Även en 

pilotstudie genomfördes för säkerställning av relevanta frågor i insamling av empirin. 

Som tidigare sagts mynnade den ut i en slutgiltig intervjuguide som användes under 

resterande intervjuer. 

 

Ett problem i kvalitetsbedömningen för kvalitativa studier är överlag överförbarheten, 

vilken motsvarar extern validitet. Detta då det i djupa, kvalitativa studier är det 

kontextuella i just det undersökta sammanhanget som är av intresse vilket gör det svårt 

att applicera i andra förhållanden. Bryman och Bell (2011) menar då att det istället blir 

av vikt att tydligt förklara vad som görs i studien och hur detta utförs på ett så utförligt 

sätt som möjligt så att studien i viss mån ska kunna replikeras. Detta utfördes under hela 

forskningsprocessen genom att inkludera oss som författare i löpande text och 

genomgående förklara och motivera de olika val och steg vi tagit under 

forskningsprocessen.  

 

 Denna tydliga redogörelse bidrar även till en pålitlighet i studien. Utöver detta 

säkerhetsställdes att arbetet utformats på ett vetenskapligt sätt genom opponering från 

studenter och handledare vid flertalet tillfällen. Dessa opponeringstillfällen hjälpte oss 

även att följa de olika policys som finns för uppsatser på magisternivå. Granskningarna, 

i form av opponeringarna, bidrar även till pålitligheten tillsammans med att vi använt 

oss av det antal intervjupersoner som vi anser bidrar till en empirisk mättnad. 

Intervjuerna genomfördes och analyserades även under en specifik tidsram med lika 

marknadsförhållanden i syfte att minska eventuell påverkan på resultatet på grund av 

olika omvärldsfaktorer.  
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Konfirmering i kvalitetsbedömning handlar om att forskare inte låter personliga 

värderingar genomsyra resultatet och slutsatsen av studien (Bryman & Bell, 2011). Den 

systematiska process vi genomfört för att analysera det empiriska materialet har minskat 

risken för personliga bias. Resultatet efter varje steg i processen har även dokumenterats 

och sparats för att möjliggöra en konfirmering av vad som egentligen sagts under 

intervjuerna. Vi såg dessutom till att utforma intervjuguiden på ett sätt så att frågorna 

inte kan anses kränkande eller nedvärderande för intervjupersonerna. Frågorna 

utformades även från den vetenskapliga referensramen för att vi ska kunna styrka och 

konfirmera relevansen av varför vissa frågor är av vikt samtidigt som frågorna inte är 

utformade som ledande. 

 

I ett ämne som kan uppfattas känsligt för vissa aktieanalytiker på säljsidan finns risken 

att de inte berättat allt som vi egentligen syftade att ta reda på via intervjuerna. Två 

åtgärder vidtogs för att kunna styrka äktheten, vilket innebär att studien ska ge en rättvis 

bild av vad som avses undersökas. För det första är alla intervjupersoner helt anonyma 

för att ingen ska känna att de hängs ut på ett eller annat sätt. För det andra genomfördes 

en intervju med två, för ämnet, objektiva men fortfarande insatta personer för att styrka 

resultatet ytterligare. Således kan vi ge en mer rättvis bild av resultatet i studien.  

 

Vi anser utifrån ovanstående diskussion att denna uppsats uppfyller de kvalitativa 

kvalitetskriterierna i den grad att materialet kan anses som både trovärdigt och äkta och 

därmed ge ett vetenskapligt korrekt bidrag till kunskapsmassan. 

4.4.4 Källkritik 

För att få fram den teori som mynnat ut i utformandet av metoden och undersökning 

användes mestadels litteratur av erkända författare samt publicerade vetenskapliga 

artiklar. Detta medvetna val av källor grundas i den tillförlitligheten i materialet som 

den vetenskapligt utförda forskningen bidrar med. Vissa källor är något föråldrade och 

utfördes innan teknikens framfart genom internet. Detta är något vi genomgående tagit 

hänsyn till i arbetet. Gällande metodavsnittet användes till största del kurslitteratur då vi 

anser att dessa ger en tydlig bild av hur studier bör utformas i företagsekonomisk 

forskning. Vid ett fåtal tillfällen refererar texten till en andrahandskälla. Detta då vi i 
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dessa fall inte lyckats nå förstahandskällan men ändå ansett att materialet varit relevant i 

studiens syfte.  

4.4.5 Etiska aspekter 

Enligt Bryman och Bell (2011) ställs det olika krav och principer för forskningsetik som 

ska följas i vetenskapliga undersökningar som denna. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidens- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och att inte ge 

undersökspersonerna falska förspelningar. Kraven följdes under hela 

forskningsprocessen. För att uppfylla dessa krav såg vi till att alla respondenter var fullt 

informerade och medvetna om undersökningens syfte samt att uppgifterna endast 

kommer att användas i forskningsändamålet. De hade även full kontroll över sin 

medverkan och möjligheten att avbryta intervjun under undersökningens gång. 

Deltagarna får även ta del av forskningsresultatet i dess slutgiltiga version. 

Ljudinspelningarna av intervjuerna skedde med tillåtelse av respondenterna och den 

utlovade anonymiteten följs till 100 procent under studiens gång. Information om 

deltagarna finns endast tillgänglig för oss författare och delas inte med till utomstående 

parter. 
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5  Empiri och Analys 

Empiri och analys kommer i detta avsitt att presenteras och behandlas löpande i 

förhållande till de huvudsakliga ämnen de berör. I slutet presenteras även en vidare 

diskussion kring analysen som rör bredare paralleller och slutsatser ämnena emellan. 

5.1 Respondenterna 

Våra respondenter består av åtta aktieanalytiker på säljsidan samt två aktieanalytiker på 

köpsidan. För att tillfredsställa löftet om anonymitet kommer respondenterna att 

benämnas med bokstäver från A till J. Endast information om erfarenhet i 

aktieanalytikeryrket kommer att uttryckas för att dessa skillnader även kommer spela 

roll i analysen. För att ingen information ska kunna spåras uttrycks detta i två olika 

spann, antingen mindre än 10 års erfarenhet eller mer än 10 års erfarenhet.  

 

Respondent A.  Säljanalytiker  > 10 års erfarenhet 

Respondent B.  Säljanalytiker  > 10 års erfarenhet 

Respondent C.  Säljanalytiker  > 10 års erfarenhet 

Respondent D.  Säljanalytiker  < 10 års erfarenhet 

Respondent E.  Säljanalytiker  > 10 års erfarenhet 

Respondent F.  Säljanalytiker  < 10 års erfarenhet 

Respondent G.  Säljanalytiker  < 10 års erfarenhet 

Respondent H.  Säljanalytiker  > 10 års erfarenhet 

Respondent I.  Köpanalytiker  < 10 års erfarenhet  

Respondent J.  Köpanalytiker  < 10 års erfarenhet  

 

Vid de tillfällen vi följande kommer att skriva "analytikerna" syftar vi på 

säljanalytikerna. Detta för att fokus kommer ligga på dessa då det är analytikerna på 

säljsidan som bidrar till konsensus. Denna förkortning ämnar förbättra läsbarheten i 

materialet. När vi skriver bolag menar vi genomgående börsnoterade bolag som 

värderas av aktieanalytikerna.  
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5.2 Varför bidrar aktieanalytiker till konsensus? 

För att förstå aktieanalytikerna på säljsidans förhållande till konsensus behövs det 

inledningsvis en förklaring till varför de bidrar till konsensus med sina analyser. Alla 

aktieanalytiker som tillfrågades svarade att de bidrog till det kvalitativa 

konsensusestimatet som sammanställs av SME Direkt. Majoriteten bidrar även till 

Financial Inquiry samt databaserna Bloomberg och Factset. Anledningen till att alla 

bidrar till just SME Direkt är att det, enligt de tillfrågade, anses vara det mest 

användbara konsensus med högst kvalité. För vissa analytiker är det dock inte en 

självklarhet till varför de bidrar och det är även en aktiv fråga som diskuteras hos vissa 

arbetsgivare om de ska bidra eller inte. Specifikt Respondent F är med och propagerar 

för ett begränsat medverkande i konsensus. De flesta av analytikerna upplevde det dock 

inte som någonting som diskuterades utan bidrar mest för att analytiker alltid bidragit.  

 

Den stora anledningen till varför analytiker bidrar framkom genom intervjuerna vara 

den policy som gör att om du inte bidrar till konsensus får du inte heller ta del av 

konsensus på en detaljerad nivå. Detta öppnar för en diskussion om vad som egentligen 

är värdet av att ta del av konsensus på en mer detaljerad nivå. Alla respondenter 

benämnde det som att de förenklat likställer konsensus med marknadsförväntan. Den 

största anledningen till att ta del av konsensus är att analytikerna vill ha koll på vart 

marknadsförväntan ligger, där var alla respondenter eniga. Likställningen med 

konsensus och marknadsförväntan ligger i linje med antaganden i en semistark form av 

effektivitet på marknaden enligt EMH. Detta då ett publicerat konsensus, som blir ny 

information, påverkar aktörer på marknaden vilket driver aktiepriset. Konsensus 

benämns även av Respondent A som ett naturligt inslag i yrket och att det snarare är 

svårt att inte förhålla sig till det. Den stora anledningen till detta är det utbredda 

användandet och det starka konsensusfokuset bland både analytiker och investerare som 

alla respondenter uppmärksammar. Att svenska investerare använder sig av konsensus 

bekräftar även det som tagits upp i bakgrunden och gör konsensus relevant för 

marknaden. En del menar att det till och med är för konsensusstyrt i branschen, som 

Respondent G uttrycker det:  
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”Det är mycket mer snack om avvikelser mot konsensus än huruvida 

resultatet var bra eller dåligt. Ett resultat som slår konsensus behöver inte 

betyda att det är bra”. 

 

Andra nackdelar med att bidra till konsensus, som nämns under några av intervjuerna, 

är att sammanställarna av konsensus kan ta betalt för aktieanalytikernas jobb. 

Respondent A utrycker det även som att denne tror att dessa kapitaliserar mer på detta 

än vad de själva gör trots att analytikerna lägger ner mycket tid på att sammanställa sina 

estimat. Fondförvaltare och köpanalytiker kan sedan ta del av ett mindre detaljerat 

konsensus till en marginalkostnad som är noll. Efterfrågan på säljanalytikernas egna 

analyser blir därmed mindre vilket resulterar i att de har svårt att ta betalt för det jobb 

som de lägger ner. Detta är anledningen till att Respondent F propagerar för ett 

begränsat medverkande i konsensus, åtminstone till databaser som Factset och 

Bloomberg. 

 

Trots dessa nackdelar har ändå marknadsförväntan så pass stor vikt för kunder och 

aktieanalytikeryrket i sin helhet att alla de tillfrågade analytikerna ändå väljer att bidra. 

Några av respondenterna säger även att de ser ett värde i att vara med och påverka 

marknadens vy. Respondent J nämner det som att det är en självbevarelsedrift att bidra 

till konsensus. Detta just på grund av det stora konsensusfokuset på marknaden och 

således behovet av att veta vad marknadsförväntan är. Även om de tillfrågade 

analytikerna ser många nackdelar blir behovet av att veta marknadsförväntan ett 

incitament till att bidra. Detta incitament trycker undan motviljan mot att bidra till 

någonting som faktiskt står i konflikt med yrkesrollen då andra tar betalt för ditt jobb 

och det blir svårare att ta betalt för analysen. Detta resulterar i att analytikerna gör 

någonting som de egentligen inte vill och påminner i viss mån om undanträngningen av 

den inre motivationen som tas upp i MCT. Detta resulterar i att motivationen till att 

leverera så välunderbyggda prognoser som möjligt kan minska. Denna trängning leder 

då enligt teorin till en minskad total motivation att genomföra en uppgift på bästa sätt.  

 

Något som bör tilläggas är dock att ingen av analytikerna skickar in sina siffror till 

konsensus aktivt utan endast när de blir tillfrågade att göra det. Ibland kan dock 

aktieanalytiker inte ha tillräckligt med tid över för att skicka in estimaten, men om de 

brukar bidra får de ändå oftast ta del av konsensus vilket Respondent H uttrycker 
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specifikt. Samma respondent säger även att SME Direkt till och med kan vänta på 

estimaten från aktörerna på storbankerna innan de publicerar konsensus. Detta leder 

dock till att konsensus publiceras senare än förväntat och endast några dagar innan den 

riktiga rapporten kommer ut från bolaget. Sena konsensusestimat är någonting som 

Respondent D, som är ny i aktieanalytikeryrket, anser är ett irriterande inslag under 

rapportperioderna. 

5.3 Konsensus användbarhet 

5.3.1 Jämförelsemått 

Alla respondenter lägger under intervjuerna vikt vid att ett av konsensus viktigaste 

användningsområden är att kunna ha något att relatera till och att använda det som ett 

jämförelsemått. De är även eniga om att denna jämförelse sker på en kontinuerlig basis. 

På så vis kan analytikerna se hur deras egna estimat förhåller sig till marknadens 

aggregerade förväntningar och avgöra vad som är högt och lågt. Denna jämförelse blir 

därför extra intressant vid kvartalsrapporterna. De tillfrågade analytikerna uttrycker 

även att konsensusjämförelsen gör det möjligt att upptäcka eventuella avvikelser, vilket 

indikerar ett behov av en djupare genomgång av den egna analysen. Om avvikelserna 

beror på fel, exempelvis i indata eller i modellen, ges möjligheten att korrigera detta. 

Respondent B säger även att han blir misstänksam om han avviker våldsamt mot 

konsensus och då räknar om en gång till och kanske närmar sig konsensus vilket 

framkommer i följande citat: 

 

”Om jag ser att jag avviker våldsamt mycket mot konsensus då kommer jag 

bli misstänksam mot mig själv, och då kommer jag räkna en gång till och då 

kanske det slutar med att man, medvetet eller omedvetet, inte vågar ta ut 

svängarna helt enkelt för du lägger någon sorts vikt på det trotsallt”. 

 

Som vi tidigare nämnt upplever de tillfrågade analytikerna att det finns ett starkt 

konsensusfokus på marknaden. Aktörerna på aktiemarknaden använder då 

konsensusestimaten som en utgångspunkt för ett agerande. Detta utan någon egentlig 

utvärdering om huruvida estimaten är korrekta ur ett marknadsperspektiv eller inte. 

Respondent C exemplifierar detta som att om ett bolag till exempel har ett dåligt resultat 

men samtidigt slår förväntan i form av konsensus går aktiepriset upp. Denna uppgång 
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beror på att marknadsaktörer har påverkats av den psykologiska biasen som Kahneman 

och Tversky (1974) benämner anchoring och således agerar utifrån en datapunkt som 

inte nödvändigtvis är korrekt. Nedgången i aktiepriset kan då anses vara missvisande för 

marknaden. Användandet av konsensus som ett jämförelsemått bland aktieanalytiker 

styrker problemet med anchoring på marknaden i och med att aktieanalytikerna bidrar 

till konsensus. Ett allmänt problem med anchoring är, enligt Kahneman och Tversky 

(1974), att personer förankrar sig i olika observerade värden. Resultaten blir således 

olika beroende på utgångspunkt då analytikerna gör en liten justering utifrån den givna 

utgångspunkten. När det kommer till konsensus förankrar sig aktörerna i samma 

observerade värde, och de små justeringarna utifrån detta värde leder utifrån teorin till 

att resultaten liknar varandra och ett flockbeteende bildas. När det kommer till 

aktieanalytikernas estimat kommer de då, i linje med vad Olsen (1996) menar, att bidra 

till ett snedvridet konsensus. Detta förstärker problemet med att aktörerna på 

aktiemarknaden förankrar sig till konsensus från första början. 

 

Som framgår av intervjuerna blir värdet av att använda konsensus som ett 

jämförelsemått i värderingsprocessen extra tydligt vid två olika tillfällen. Det första 

tillfället är när de ska framhäva och argumentera för sin avvikelse mot konsensus och på 

så sätt skapa ett kommersiellt värde. Detta kommersiella värde förstärks då 

analytikerna, som Respondent A nämner det, kan använda jämförelsen mot konsensus 

som ett pedagogiskt verktyg i kommunikationen med kunderna när de försöker sälja ett 

case. Det andra tillfället där värdet av konsensus blir extra tydligt är när 

aktieanalytikerna är osäkra på sina prognostiserade estimat. 

5.3.2 Minska osäkerhet 

Några aktieanalytiker var under intervjuerna tydliga med att många andra använder 

multiplar och värderingsmått från konsensus i deras värderingar. Respondent A tar upp 

detta och säger att det därmed även har indirekt påverkan på värderingen. Dock var det 

ingen av respondenterna som uppgav att de själva brukade göra det, men att det ändå 

kunde vara en bidragande faktor. Detta speciellt i bolag de inte kan lika bra vilket 

Respondent C förklarar såhär: 
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”Man har många bolag men kan de inte lika bra. De ska följas av en eller 

annan anledning men känner jag att jag kan det inte lika bra, då känns det 

tryggare att ligga nära konsensus för då sticker man inte ut”. 

 

De flesta av analytikerna verkar vara ense om detta och samma sak förklaras även av 

Respondent F:  

 

”Helt ärligt, är man inte komfortabel med bolaget så kollar du absolut på 

konsensus”. 

 

Respondent D säger att hon förstår att konsensus är en bidragande faktor i mångas 

resultat då människan är ett flockdjur. Tendensen att låta sig påverkas av konsensus 

grundar sig även i en osäkerhet som uppstår hos analytikerna i och med den allmänna 

svårigheten med att spå in i framtiden. Att lägga sina estimat i närheten av konsensus 

kan då, enligt analytikerna själva och som framkommer i ovanstående citat, skapa en 

trygghet. Analytikerna behöver då inte stå till svars för en utstickande åsikt och om de 

har fel så har de fel med gruppen. Respondenterna säger att de upplever det som att 

deras yrkesroll granskas extra hårt då det faktiskt går att mäta utfallet av arbetet när de 

faktiska rapporterna kommer ut. Respondent H uttrycker följande: 

 

"Jag skulle bli förvånad om det finns någon analytiker som har jobbat ett 

antal år som inte ett antal gånger suttit på en rapport och förbannat sig 

själv för att man inte trodde på sina egna estimat, jämfört med att man 

tyckte att konsensus låg lite för lågt och lite för högt. Men man ville liksom 

inte behöva förklara varför man själv ligger så himla långt över eller under, 

så därför så närmar man sig lite". 

 

 Den psykologiska biasen konformitet gör sig då påmind, och då specifikt av den 

anledning som Kelman (1958) menar är kopplad med acceptans och övertygelse. 

Utifrån experimenten som beskrivits i teoriavsnittet kan det även utläsas att osäkerheten 

på den egna förmågan blir starkare om människan går emot gruppen. Därför kan 

analytikerna undvika denna osäkerhet genom att lägga sina estimat i linje med ett 

tillgängligt konsensus. Konsensus bygger på estimat av människor som representerar 
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samma bransch, och enligt teorin stärks övertygelsen och acceptansen då informationen 

kan anses som pålitlig.  

 

Enligt respondenterna blir osäkerheten starkare om en analytiker känner sig obekväm, 

exempelvis om denne saknar erfarenhet i analytikeryrket eller täcker ett nytt bolag. De 

vet då inte hur de bör förhålla sig till olika informationskällor och omvärldsfaktorer 

vilket gör att konsensus spelar en viktigare roll. Respondent A benämner det såhär: 

 

”Som ny på ett bolag kan man kolla på andra analytiker och man blir bättre 

och bättre. Är du osäker så kan det vara svårt att sticka ut. Då tittar du på 

konsensus vilket påverkar estimaten. I takt med att du blir bekväm så 

försvinner det ganska fort.” 

 

Analytikerna känner igen sig i att de var mer konservativa i sina prognoser när de själva 

var nybörjare inom yrket. Detta kan också ha att göra med det som Hong, Kubik och 

Solomon (2000) säger om att oerfarna analytiker, åtminstone på den amerikanska 

marknaden, löper en större risk att bli uppsagda på grund av för djärva prognoser. 

Respondent D, som är en av de mindre erfarna analytikerna, beskrev det under intervjun 

som att det gjorde lite ont i magen vid ett offentliggörande av en prognos som avviker 

från konsensus.  

 

Fastän det skapar en trovärdighet att säga att du inte tittar på konsensus och låter dig 

påverkas av detta tror ändå större delen av respondenterna att många gör det. Detta 

beroende på både den trygghet konsensus skapar samt att en analytiker kan vara mer 

eller mindre obekväm i sin yrkesroll. Utöver dessa aspekter har vi även identifierat en 

tidsaspekt i samband med en hög arbetsbelastning som gör att analytikerna lägger 

mindre tid på vissa bolag än andra. Detta speciellt när en analytiker täcker flera bolag 

och tiden inte räcker till för alla. Vad som framkommer under våra intervjuer är att 

analytiker som täcker flera bolag till större grad använder sig av konsensus vid 

prognostiseringen av estimat vid de bolag de känner mest osäkerhet kring. Trots en 

tydlig strävan efter att inte påverkas av konsensus tvingas aktieanalytikerna till följd av 

tidsbrist och hög arbetsbelastning att till viss mån inkludera konsensus i sina analyser. 

Eller som Respondent C säger: 
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”De bolag man kan lite sämre tror jag att man tenderar mer att göra någon 

slags slentrian underhållsprodukt på”. 

 

Även detta härstammar i det faktum att du i aktieanalytikerrollen behöver ha 

underbyggande argument att försvara sin ståndpunkt med vid större avvikelser mot 

konsensus. Respondent C säger att denne upplever att det finns ett flockbeteende kring 

konsensus på marknaden, men att bredden av detta beteende är oklart. Respondent C 

påstår även att om det inte hade funnits ett konsensus hade det sett betydligt spretigare 

ut aktieanalytikerna emellan, vilket även detta förespråkar för att konsensus skapar ett 

flockbeteende bland analytikerna. Köpanalytikerna, Respondent I och J, säger att 

skillnaden i konsensus rent allmänt är väldigt smalt vilket förespråkar ett flockbeteende 

och gör konsensus ointressant. De påstår därför att det är bra när det inte finns något 

flockbeteende. 

 

Medans osäkerheten hos de enskilda individerna minskar så ökar flockbeteendet, vilket 

återigen bidrar till en snedvridning av konsensus. Detta stämmer överens med vad 

Christie och Huang (1995) säger om att annan information kan påverka analytikers 

slutgiltiga värderingar och estimat trots att det inte överensstämmer med vad de själva 

tror. Ett flockbeteende föds i en osäkerhet hos beslutsfattare och enligt Scharfstein och 

Stein (1990) kan beteendet anses rationellt då det inte grundas i någon form av 

karriärmässig faktor. Problemet blir då att individernas egentliga information inte 

kommer att speglas i deras estimat, och således inte heller i konsensus eller på 

marknaden (Trueman, 1994). Om resultatet i studien av Zhao med flera (2014) även 

stämmer på den svenska marknaden, alltså att irrationellt flockbeteende hos 

aktieanalytiker påverkar aktiemarknaden positivt, kan den svenska aktiemarknaden 

anses vara övervärderad. En av respondenterna säger till och med att överoptimistiska 

analytiker är ett faktum vilket ligger i linje med en stor del av den teoretiska 

referensramen i detta arbete. Även Olsen (1996) påstår att flockbeteende snedvrider 

konsensus i den grad att konsensus blir övervärderat. Han menar dock att detta beror på 

positiva revideringar som analytikerna gör efter att konsensus blivit tillgängligt då de 

inte vill ligga under konsensus. Detta resultat bekräftas av respondenterna i våra 

intervjuer då några säger att andra brukar revidera sina estimat efter konsensus och vissa 

till och med erkänner att de själva gör det ibland. Respondent A säger såhär: 
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”Teoretiskt sett är det irrelevant vad konsensus är, men fundamentalt 

påverkar det aktiekursen eller värderingen trots att det inte borde vara så”. 

 

Samtidigt som Welch (2000) påstår att flockbeteende hos analytiker är irrationellt säger 

Zhao m.fl. (2014) att irrationellt flockbeteende hos analytikerna påverkar aktiepriset 

positivt. Risken finns då att aktier på den svenska marknaden är något övervärderade på 

grund av detta flockbeteende.  

5.3.3 Aktiereaktion 

Efter intervjuerna framkommer det tydligt att konsensus har en stor påverkan på 

marknaden och marknadspriserna. Detta visade sig på flera sätt, bland annat i att de 

tillfrågade refererar till konsensus som marknadsförväntan. Dessutom diskuterar 

analytikerna att investerarna på marknaden pratar mycket om konsensus och i många 

fall tjänar pengar på detta. Ett tydligt exempel som Respondent B tar upp är att aktörer 

som handlar på kort sikt, till exempel vid kvartalsrapporter, använder konsensus i stor 

utsträckning. Respondent B menar vidare att det beror på att dessa aktörer har ett stort 

intresse av att veta hur marknaden kommer röra sig på kort sikt. Det tas även upp att 

fondförvaltare, som är förhållandevis stora aktörer på aktiemarknaden, till stor del 

använder sig av konsensus. Respondent A säger specifikt att om de exempelvis ska göra 

en screening på 20 000 aktier kollar de på konsensus för att avgöra vilka bolag som ska 

inkluderas. 

 

Respondent C säger att konsensus är en bild av intjäningsprofilen av ett bolag men att 

det samtidigt inte säger någonting om hur aktörer ska översätta det till någon form av 

handling. Detta då det inte, genom att kolla på siffrorna i konsensus, går att veta vilka 

drivare som ligger bakom just den siffran. Analytiker använder nämligen olika drivare 

och modeller i sina estimat, där exempelvis vissa är mer inriktade på makrofaktorer än 

andra. Respondenten A menar då att aktörerna inte vet om det som står i konsensus 

redan är inprisat i aktien eller om bolaget redan fått betalt för höga multiplar, och att det 

därför är svårt att agera enbart utifrån konsensus. Respondent D påstår dock att värdet i 

konsensus är att denne kan förutsäga aktiereaktionen på rapportdagen eftersom 

konsensus då redan är inprisat i aktien. Dessa oenigheter kan bero på olika erfarenhet i 

yrket samt att analytikerna har olika syn på effektiviteten på marknaden då det senare 

påståendet går mer i linje med EMH. Konsensus kan då anses representera all 
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tillgänglig information vilken således enligt Fama (1970) även kommer att speglas i 

aktiepriset.  

 

Ett exempel där det går att se att konsensus faktiskt driver aktiekursen finns inom 

banksektorn. Respondent H beskriver det som att bankerna är så pass lika varandra så 

att marknadsförväntan och aktiepriset justeras på alla bolag redan vid första rapporten 

inom sektorn. Respondent G säger konkret att marknaden reagerar på utfallet jämfört 

med konsensus. Den sida som de flesta av de tillfrågade analytikerna håller med om är 

dock att konsensus inte är allt, och att det finns andra aspekter i marknadspriset som 

även bör tas i beaktning. Exempel på detta är strategiska förändringar eller 

besparingsprogram hos bolaget. Vad som egentligen påverkar aktiepriset kommer 

diskuteras mer i ett senare skede av analysen då vi går mer djupare in på ett fenomen 

kallat whispered numbers, eller whispered consensus. 

 

Respondent F nämner även att det finns de som tror att ett bolag ska gå dåligt men 

istället bidrar med en positiv prognos till konsensus. Det framkommer dock endast i 

mindre bolag med få konsensusgivare där en enskild analytikers estimat påverkar 

snittet, och på så sätt även marknadsförväntan kraftigt. Analytikern kan då 

kommunicera detta till sina kunder och ge en rekommendation om att sälja eller blanka 

aktierna hos bolaget. När bolaget sedan på rapportdag inte alls lever upp till de 

förväntningarna som speglas i konsensus kommer aktien att rasa och kunderna tjänar 

pengar på det. Denna slags strategiska förhållning till konsensus anses inte vara vanlig 

bland analytikerna men Respondent G och H påstår att det inträffar emellanåt på mindre 

bolag. 

5.3.4 Kritik mot konsensus användbarhet 

Överlag är alla respondenter överens om att konsensus är användbart då det är ett bra 

mått på marknadsförväntan. Trots dessa lyfts det upp vissa aspekter som påverkar 

konsensus användbarhet i yrket som aktieanalytiker. I konsensus ges alla 

aktieanalytikers estimat lika mycket vikt och konsensus blir således ett vägt snitt av 

estimaten som olika aktieanalytiker bidrar med. Den största kritiken från analytikerna 

riktas mot de fall där konsensus består av aktieanalytiker som inte har sitt säte i Sverige 

utan exempelvis sitter med sina prognoser i ett kontor i London. Dessa får då, enligt de 

tillfrågade, inte samma insyn i företaget och samma förståelse för verksamheten som de 
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själva får. Detta på grund av den geografiska skillnaden som försvårar en nära kontakt 

med bolaget i fråga. Analytikerna tar även upp att det är mer vanligt i andra länder att de 

täcker fler bolag än i Sverige vilket också påverkar kvaliteten på estimaten. Respondent 

C säger att Investor Relations (IR) i många bolag klagar på analytikerna i London på 

grund av bristen på seniora analytiker samt att de täcker fler bolag. Olberts resultat från 

1993 som visade på just denna internationella skillnad angående antalet täckta bolag per 

analytiker kvarstår sig då än idag. 

 

Att alla analytiker ges lika mycket vikt i ett konsensus är även negativt då några av de 

tillfrågade har uttryckt sig som att alla analytiker inte är lika trovärdiga. Detta diskuteras 

även bland Respondent I och J och för dem är det ett problem då de inte gör lika 

ingående prognoser själva utan tittar mycket på säljanalytikernas arbete. Problemet blir 

ännu tydligare i de bolag där täckningen av analytiker är låg. Alla bolag har nämligen 

inte lika många bidragsgivare till konsensus. De stora bolagen kan ha täckning av runt 

20 analytiker medans mindre bolag endast täcks av enstaka analytiker, alternativt ingen 

alls i de fall det inte finns något konsensus. I ett bolag med låg täckning ger en enskild 

analytikers estimat en större inverkan på snittet i konsensus. Är det då en analytiker som 

inte har lika mycket trovärdighet som drar upp eller ner snittet blir kvaliteten i 

konsensus för just det bolaget avsevärt lägre. Vissa analytiker berättar därför att det är 

vanligt, både bland analytiker och fondförvaltare, att de gör ett eget konsensus där de 

sållar bort de delar som de inte själva anser vara trovärdiga för att förbättra kvaliteten. 

Det faktum att alla aktörer då inte utgår från samma konsensus utmanar påståendet om 

att det allmänna konsensus som finns speglar marknadsförväntan. Aktörerna kommer då 

sitta på olika information beroende på vem de själva anser vara trovärdig och ge 

rekommendationer och således implicit påverka marknaden utifrån detta. 

 

Under gruppintervjun med köpanalytikerna påstod respondenterna att ett flockbeteende 

gör att konsensus som ett aggregerat mått blir ointressant eftersom alla säger detsamma. 

De förespråkar därmed för att det ska finnas en viss spridning i analyserna för att 

konsensus ens ska vara användbart. Respondent E säger dock att ett mer utspritt 

konsensus istället har sämre kvalitet. Med flockbeteende blir det då enklare att se 

marknadsförväntan då estimaten inte är lika spretiga. Detta är ännu ett bevis, om dock 

implicit, på att det finns ett flockbeteende bland analytikerna eftersom de trots allt 

tycker att konsensus motsvarar marknadsförväntan. Konsensus kan därmed bli 
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användbart för aktieanalytiker trots att det finns ett tydligt flockbeteende. Dock finns det 

en risk att flockbeteendet minskar användbarheten av konsensus som ett aggregerat mått 

för investerare, därav skillnaderna i svaren från analytikerna på köpsidan och säljsidan. 

5.4 Att avvika från konsensus 

5.4.1 Bygga ett case 

Hittills har vi diskuterat mycket kring anledningarna till att analytiker följer konsensus 

istället för att avvika. Det finns dock en enighet bland de tillfrågade analytikerna där 

alla menar att det ändå är önskvärt att sticka ut. Genom att avvika från konsensus anser 

analytikerna att de skapar värde för deras kunder. Om de istället lägger sin prognos i 

linje med konsensus kommer detta inte att bidra med något extra värde. Analytikerna 

beskriver det som att kunderna vill ha någonting som de kan agera och handla på, vilket 

de inte kan göra på en hold-rekommendation. Att bidra med en analys som ligger i linje 

med konsensus bidrar inte heller med någonting extra som investerarna kan agera på. 

Det finns även ett intresse hos aktieanalytikerna själva att avvika då det är det som 

genererar handel och affärer samt rättfärdigar rollen i sig som säljanalytiker. 

Respondent C uttrycker det som att det är en självbevarelsedrift. Detta eftersom syftet 

med aktievärderarrollen försvinner om en analytiker inte genererar affärer och får betalt 

för arbetet.  

 

Dock är alla tillfrågade analytiker överens om att det inte är fördelaktigt att sticka ut 

bara för sakens skull eftersom det är en så pass reglerad produkt. Den hårda 

granskningen av både andra analytiker och andra utomstående parter gör att du måste ha 

väl underbyggda och genomtänkta argument till varför din prognos avviker mot andras. 

Detta gör att Respondent F säger att det är modigt att sticka ut och Respondent C säger 

att det krävs ”mycket på fötterna” att göra det. Alla, inklusive andra aktieanalytiker, har 

starka åsikter om säljanalytiker och deras prognoser och Respondent D berättar att det 

inte är ovanligt att andra inom branschen uttrycker dessa åsikter. Respondent D anser 

även att det kan uppkomma en slags ”mobbning” bland kollegorna om en analytiker 

sticker ut från mängden. 

 

Fördelarna med att sticka ut är många, speciellt om du har rätt. Respondent D säger 

även att de trots allt agerar i en förlåtande bransch vilket gör att du kan sticka ut och ha 
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fel någon gång ibland. Ett medhåll om detta kan vi även identifiera hos resterande 

respondenter. Om en aktieanalytiker sticker ut och har fel för ofta kan det dock ses som 

att denne sticker ut bara för sakens skull. Då anser aktieanalytikerna att trovärdigheten 

hos denne påverkas och att det på så sätt bidrar till ett negativt rykte. Köpanalytikerna 

säger under intervjun att de så småningom märker vilka som sticker ut för sakens skull 

då de lär känna aktieanalytikerna. Respondent I uttrycker det såhär: 

 

”Om det blir för uppenbart att man liksom avviker bara för att avvika, till 

sist märks ju det och då tappar man ju förtroende.” 

 

Om en analytiker har en känsla eller tanke från början kan det hända att denne endast 

uppfattar och tar till sig information som speglar denna känsla. Viljan de beskriver av 

att driva ett utstickande case kan då leda till att analytikern genom kognitiv dissonans 

missar viss information som hade kunnat ge en annan bild av bolagets situation 

(Festinger, 1957). Kognitiv dissonans kan enligt Shiller (1999) också kopplas samman 

med rädslan för ånger och människan vill därför inte riskera att göra ett felaktigt beslut. 

En analytiker med en viss förinställd åsikt kan därför leta efter den information som 

talar för att hans beslut är det rätta och därav bilda sig en starkare tro och uppfattning 

för att han har rätt. Kognitiv dissonans i samband med ett starkt casedriv kan därför leda 

till att analytikern får fel i sin analys då all information inte tas i beaktning under 

värderingsprocessen. 

 

Om en aktieanalytiker ska sticka ut gäller det istället, som vi tidigare nämnt, att ha väl 

genomtänkta argument. Detta för att de ska kunna underbygga ett case och 

kommunicera ett kommersiellt budskap åt kunderna som dessa kan handla på. Alla 

aktieanalytiker vi intervjuat är eniga om att de inte själva är varsamma med att lägga 

analyser som sticker ut ur mängden. Respondent D förknippar det dock med lite ånger 

på grund av den hårda kritiken som kan komma. Dock anser analytikerna snarare att de, 

om de har en utstickande åsikt, gärna uppmärksammar kunderna på detta mer än om de 

ligger i linje med resten av marknaden. Respondent D påstår att majoriteten av 

analytikerna trots allt är, det denne kallar, ”konsensusridare” och att de försvinner i 

mängden. Detta gör att du syns på marknaden genom att sticka ut. Köpanalytikerna, 

Respondent I och J, påstår att det enda som egentligen är intressant är om en 

säljanalytiker har en avstickande åsikt. Du får då, enligt säljanalytikerna själva, mer air-



  60 

time med fondförvaltare och på så sätt bygger du ditt egna varumärke som analytiker 

och skapar dig ett bra rykte bland kunderna. Ett bra rykte är enligt Respondent H viktigt 

ur karriärsynpunkt då ett bra rykte öppnar goda möjligheter för befordring och 

erbjudanden från konkurrerande aktörer inom branschen. Det finns därför ett incitament 

till att bibehålla eller skapa sig ett varumärke och ett gott rykte. I linje med vad Lamont 

(1995) påstår sticker aktieanalytiker på svenska marknaden ut för att särskilja sig själv 

på marknaden och skapa sig ett bra rykte. Lamont påstår även att aktieanalytiker med 

mer erfarenhet har högre tendens att sticka ut vilket vi anser beror på det starka behovet 

av underbyggande och genomtänkta argument. 

 

Självbevarelsedriften vi tidigare nämnt och den starka viljan att bygga ett säljande case 

och synas på marknaden mynnar ut i ett anti-flockbeteende hos analytikerna. Som Levy 

(2004) bekräftat i sin studie grundar sig detta beteende i karriärmässiga grunder då 

analytikerna vill få uppmärksamhet på marknaden och skapa sig ett bra rykte. Som vi 

kan se bland de tillfrågade säljanalytikerna upplever de att de förväntas ha en åsikt. 

 

Utifrån det vi nu nämnt blir det tydligt att det finns ett starkt behov av att avvika och 

sticka ut. Detta syns i självbevarelsedriften där det förväntas av dig i rollen som 

aktieanalytiker och således är en nyckelfaktor för att behålla jobbet. Vidare visar det sig 

att analytikern genererar handel och affärer genom att ha en åsikt som sticker ut, vilket 

förbättrar analytikerns chanser till ett bättre rykte och befordringsmöjligheter. 

Respondent H uttrycker det även som att aktieanalytikerkåren är legosoldater. Har du ett 

bra rykte ökar dina chanser till att avancera i karriären genom intresse från 

konkurrerande firmor eller banker. Dessa aspekter mynnar ut i det anti-flockbeteende 

som Levy (2004) bekräftat i sin studie. Med inställningen att du behöver bygga ett case 

och ha en avvikande åsikt finns det därför inget incitament för aktieanalytikerna att följa 

konsensus, vilket även styrks specifikt av Respondent E. Det väcker frågan om, varför 

det då finns konsensus som uppvisar ett flockbeteende, som vi tidigare visat. Resultaten 

från intervjuerna indikerar starkt på att det handlar om ett val analytikerna tvingas göra.   

5.4.2 Ett aktivt val 

Då resultatet av intervjuerna visar på att aktieanalytikerna har många aspekter att ta 

hänsyn till i deras roll går det att utläsa ett mönster som grundar sig i val en analytiker 

behöver göra, om de vill avvika från konsensus eller inte. Vi har fastslagit att 
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säljanalytiker har mycket att vinna på att avvika från konsensus, både karriärmässigt 

men även för dess rykte, samt det faktum att de förväntas att ha en åsikt. Samtidigt 

menar analytikerna att det är viktigt att ha väl underbyggda argument då de granskas 

kritiskt av aktörer i branschen. Köpanalytikerna talar under gruppintervjun om att det är 

en balansgång mellan att sticka ut och att ha rätt i sina estimat.  

 

Respondent A berättar att analytiker ställer upp olika scenarion för vad som kan hända 

och att de oftast väljer det de tror mest på. Respondenten påstår även att det finns 

analytiker som väljer att framhäva ett scenario som inte har lika stor sannolikhet att slå 

in. Anledningen är då att det scenariot har ett större kommersiellt värde och skulle 

kunna bidra till ett mer intressant investeringscase som denne kan sälja vidare till sina 

kunder. Analytikern har då mycket att vinna på om han visar sig ha rätt, men om han 

istället visar sig ha fel så kan kunden som tagit del av analytikerns rekommendationer 

förlora på detta. Här framkommer problemet mellan principal och agent. Agentens, 

alltså analytikerns, egenintressen grundar sig i karriärmässiga faktorer då denne vill få 

uppmärksamhet på marknaden och samtidigt ha chans till en stor vinning om hans 

avvikande åsikt blir korrekt. Principalen i form av kunden däremot har endast ett 

intresse av att kunna tjäna pengar på analytikerns rekommendationer. Om analytikern då 

valt att gå vidare med ett, för honom mer kommersiellt värdefullt, case vars sannolikhet 

är låg kan det leda till att kunden agerar utifrån detta trots att sannolikheten för ett annat 

utfall är större. Så fastän analytikerna agerar åt kundernas vägnar kan det starka 

karriärfokuset och viljan att sticka ut leda till den informationsasymmetri som Jensen 

och Meckling (1976) säger kommer med principal–agentproblemet. Enligt teorin 

innebär det att principalen, kunden, inte alltid drar fördel av att lyssna på agenten, det 

vill säga analytikern, eftersom denne inte alltid presenterar all information utan endast 

den med högst kommersiellt värde. 

 

Det finns, som tidigare sagts, en balansgång mellan att ha rätt och att sticka ut. Med 

detta kommer en avvägning mellan risk och belöning som liknar avvägningen mellan 

risk och avkastning som vi kan se i klassisk finansteori. Till skillnad från när det gäller 

aktieinvesteringar finns det dock inget mätbart jämförelsemått som aktieanalytikerna 

kan använda i sina analyser. Avvägningen blir då svårare och valet grundar sig mer i 

osäkerheten hos analytikerna samt att olika personer har olika riskbenägenhet och vågar 

sticka ut i olika grad. Respondent F säger att han känner många som har gjort karriär på 
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att aldrig sticka ut. Dessa personer tolkar vi är mer riskaverta eftersom det önskvärda 

trots allt verkar vara att försöka sticka ut bland mängden. Respondent H säger att det 

finns en logik i att krama index just på grund av att det gör ondare att förlora pengar än 

glädjen att vinna dem, detta i linje med Kahneman och Tverskys (1979) prospektteori. 

När du har fel förlorar du både pengar och kunder men när du har rätt blir det troligtvis 

ett relativt litet inflöde vilket Respondent H förklarar. 

 

Respondent F säger att han lägger mer tid där han hittar en avvikelse istället för att 

sticka ut på allt. Vi tolkar det som att tidsaspekten i samband med att en analytiker ofta 

täcker ett relativt stort antal bolag leder till att de behöver göra ett val om vart de ska 

disponera sin tid. Vår undersökning visar att detta val görs utifrån den redan diskuterade 

osäkerheten. Respondent C säger specifikt att han upplever att det är en omöjlighet att 

kunna alla bolag du täcker lika bra. Respondent C menar vidare att säljanalytikerna hela 

tiden har fokus på olika bolag, men att det oftast inte är fler än fem stycken bolag åt 

gången. Valet över vilket case du väljer att bygga grundar sig i två faktorer. Dels 

grundar det sig i vilka bolag analytikern känner sig mest säker på och bekväm med. Den 

andra faktorn handlar om att hitta den avvikelse mot marknaden som du behöver för att 

kunna bygga upp ett säljande case och på så sätt få mer uppmärksamhet. Som vi förstått 

det från intervjuerna får de bolag som analytikern inte kan lägga lika mycket 

analysarbete på, som vi tidigare nämnt, bli en slentrian underhållsprodukt där konsensus 

spelar en större roll. Detta leder i sin tur till ett förstärkt flockbeteende och förklarar 

varför konsensus kan vara smalt. I korthet blir de analyser som inte har fokus på sig, 

med andra ord inte är ett specifikt case, mer inriktade på den genomsnittliga 

marknadsförväntan. De tenderar således att i större utsträckning följa konsensus vilket 

återigen bidrar till flockbeteendet.  

5.5 Overconfidence bland aktieanalytiker 

Som en fråga under intervjuerna lyfte vi forskningsresultatet från Hilary och Menzly 

(2006) som visade att tidigare korrekta prognoser ledde till att nästkommande prognos 

avvek mer från konsensus. Respondenterna fick sedan säga huruvida de kände igen sig i 

påståendet eller om de ansåg att ett liknande fenomen existerar på den svenska 

marknaden. De flesta av respondenterna kunde se en rimlighet i påståendet även på den 

svenska marknaden. Respondent D uttryckte till och med att denne köpte påståendet 
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rakt av eftersom det leder till ett inflaterat ego. Andra påstod att de kände till fenomenet 

och endast Respondent G påstod att han inte sett fenomenet alls.  

 

Några av respondenterna menar att det är lätt, som analytiker, att svepas med om du inte 

är medveten om det och Respondent D uttrycker det även som en slags bias. 

Respondent B uttrycker det även som att det finns en motvilja att sluta när du har haft 

rätt ett flertalet gånger och att du istället vill utveckla ditt case ytterligare. Respondent A 

tar upp vikten av att få förtroende i sina prognoser och lyfter den inverkan en bra modell 

kan ha på en analytikers övertygelse i sin prognos. Respondenten menar då att om du 

har en modell som du har bevisat fungerar och har genererat bra prognoser tidigare så 

har du lättare att lita på den. Vad som går att identifiera från detta är att det finns två 

olika sätt som overconfidence kan uppdaga sig bland de tillfrågade analytikerna i 

studien. Den första är den som tydligast påminner om det Nofsinger (2011) menar 

karaktäriserar overconfidence, att individer överskattar sin egna förmåga vilket kan leda 

till sämre prognoser och beslut. Vi ser detta tydligast i responsen respondenterna givit 

oss rörande frågan då nästan alla medger sig känna till existensen av fenomenet samt att 

andra påverkats av det.  

 

Den andra aspekten som påvisar att det kan existera ett overconfidence hos de svenska 

aktieanalytikerna är att själva metodologin kan skapa övertro. Detta är nära anknutet till 

det vi beskrivit som illusion of knowledge, då du kan lita på information till allt för stor 

del vilket leder till att du kan underskatta andra aspekter och tro dig ha ett övertag 

(Nofsinger, 2011). Har du då en modell som har visat sig fungera så kan du råka ut för 

detta genom att inte ha ett tillräckligt kritiskt förhållningssätt till din analys och modell. 

Detta kan resultera i att du förbiser förändrade variabler eller omvärldsfaktorer. Överlag 

menar respondenterna att ju mer självförtroende de får desto mer vågar de lita på sin 

analys och desto mer air-time får de med de viktigaste aktörerna. Respondent C säger 

det såhär: 

 

”Ligger i sakens natur att desto mer självförtroende du får, desto mer litar 

du på dig själv och desto mer vågar du sticka ut”. 

 

 Vi har utifrån tidigare diskussion identifierat en grad av overconfidence på den svenska 

marknaden. Detta styrks bland annat av att Respondent F under intervjun lyfte risken 
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som finns om du drabbas av overconfidence då nedsidan är betydligt starkare än 

uppsidan, samt att analytiker således kan råka illa ut om de inte ser upp. Samma person 

uttryckte det även själv som att aktieanalytiker drabbas av just overconfidence i denna 

situation. Utifrån detta resultat kan vi säga att det existerar en grad av overconfidence 

bland aktieanalytiker på den svenska marknaden vilket kan bidra till estimat som 

avviker från konsensus utan något värde. Det betyder att en avvikelse kan vara född ur 

en övertro som finns hos analytikern till följd av tidigare framgång eller ett bristfälligt 

kritiskt förhållningssätt till modellen.  

 

Under intervjuerna frågade vi analytikerna om de själva ansåg sig ge mer korrekta 

värderingar än andra analytiker på samma bolag. Detta för att de själva skulle få tillfälle 

att uttrycka sig angående sin egen förmåga att analysera bolag. De flesta av analytikerna 

svarade att de ansåg sig vara bättre än andra. Respondent A och D styrkte sina argument 

genom att presentera data från rankingsystem där de statistiskt sett låg i toppen. Andra 

refererade till det som att det var en känsla och argumenterade med den tid de ansåg sig 

lägga på sina estimat. Respondent H berättade att han anser sig ha en mer genomarbetad 

modell än andra. Respondent A, som argumenterade sin bättre förmåga med 

rankingsiffror, berättade att han tror att andra känner sig bättre än snittet. Resultaten 

visar även här på att det finns en tendens för aktieanalytiker att vara overconfidence då 

endast två av de tillfrågade, Respondent C och E, var ödmjuka och svarade nej på 

frågan. Respondent B refererade till påståendet om att "över 50 % av alla bilförare anser 

att de kör bättre än snittet" vilket stärker att det är en känsla utan vidare underbyggt 

argument. 

 

En existens av overconfidence hos svenska aktieanalytiker mynnar ut i att estimaten av 

de aktieanalytiker som sticker ut ur mängden inte alltid behöver motsvara den 

kunskapsmassa analytikern har tillgång till. Mycket på grund av fenomenet illusion of 

knowledge vilket vi utifrån tidigare diskussion anser oss identifiera på marknaden. Hur 

stor graden av overconfidence är hos svenska aktieanalytiker samt dess inverkan på 

estimaten och konsensus är dock svårt att avgöra utan en närmare undersökning på just 

detta fenomen. 
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5.6 Karriär 

Ett internt tryck på att sticka ut karakteriseras i många av respondenternas påståenden 

och diskussioner. Respondent D säger att arbetsgivarna värdesätter en åsikt, vare sig 

den är positiv eller negativ, så länge analytikern inte har en hold-rekommendation på 

alla sina bolag. En anledning till att undvika hold-rekommendationer är enligt samma 

person att kursen väldigt sällan står stilla på rapportdag. I en uppåtgående marknad som 

dagens krävs det dock enligt Respondent B mer av en analytiker att sticka ut negativt 

men han menar samtidigt att det är bra att även ha tydliga säljrekommendationer. Hong 

och Kubik (2003) kom fram till att det var bättre för analytiker på den amerikanska 

marknaden att lägga positiva prognoser än att vara så precisa som möjligt. Bland svaren 

från de svenska analytikerna kan vi dock inte hitta någon karriärmässig fördel med att 

lägga positiva prognoser gentemot negativa, förutom att de negativa är svårare att 

motivera i en uppåtgående marknad. Det spelar således, enligt de tillfrågade 

analytikerna själva, egentligen ingen roll åt vilket håll du sticker ut men vikten av att 

avvika är ändå större än vikten av precision. Dock säger Respondent E att yrkesrollen 

som analytiker berättigas genom att deras rekommendationer genererar handel. Alla 

aktörer på aktiemarknaden kan reagera på en köprekommendation medan endast de som 

redan äger aktien kan agera på en säljrekommendation. Detta gör att analytikerna, för att 

maximera handel, trots allt borde lägga fler köp än säljrekommendationer. Det finns 

även ett intresse av analytiker att upplevas som användbara, hjälpsamma och 

idégenererande internt då de utvärderas av de interna mäklarna. Respondent A uttrycker 

det såhär: 

 

”En komponent är ju faktiskt att sales utvärderar också analytikerna. I 

vilken mån de har användning för analytikern i sitt jobb och i vilken mån 

analytikerna är proaktiva, så de känner sig pålästa på aktierna och är 

hjälpsamma med kundarbete och så där. Alltså de tycker ju om analytiker 

med idéer, definitivt”. 

 

De tillfrågade analytikerna upplever att det påverkar deras karriärmöjligheter och har 

således intresse att leva upp till dessa förväntningar. Det interna trycket våra 

respondenter beskriver ligger i linje med det som Brown m.fl. (2015) hittat på den 

amerikanska marknaden, att feedbacken från aktiemäklare och kunder är viktigare 
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gällande avancemang i karriären än utfallen av rekommendationerna. Således upplevs 

situationen vara liknande på den svenska marknaden. För att återkoppla till tidigare 

stycken är det bland annat detta interna tryck som mynnar ut i ett anti-flockbeteende hos 

aktieanalytikerna på grund av karriärsfokuset som Levy (2004) tar upp i sin studie. 

 

Flera av analytikerna lyfter påståendet om att det inte bara gäller att ha rätt i sina 

prognoser, du måste även kunna sälja dem. Respondent A lyfter specifikt att det trots 

allt är analytikeryrkets syfte att generera handel på kort sikt. Dock beskriver samma 

person det som att det är mot lagen att ha incitament direkt kopplade till generering av 

handel. Respondent D påstår att analytiker ändå kan komma att belönas vid en 

fantastisk prestation som inneburit en stor personlig risk. Istället för att ha ett direkt 

kopplat incitament till att generera handel hänvisar många av de tillfrågade till 

rankingsystem som vissa anser vara direkt kopplat till belöning. 

5.6.1 Ranking 

De tillfrågade analytikerna säger att de kontinuerligt utvärderas av deras kunder jämfört 

med sina konkurrenter. Denna utvärdering är sedan det som ligger till grund för den 

belöning de kan förväntas erhålla i form av bonus, förmåner eller befordringar. Detta 

öppnar för en diskussion om huruvida denna typ av incitament och belöningssystem 

påverkar estimaten och konsensus i sin helhet. Utifrån våra intervjuer går det att 

identifiera två olika arbetssätt och synsätt när det kommer till ranking. Det ena synsättet, 

som hälften av säljanalytikerna upplever, är att de belönas för att ha en bra relation med 

kunder då detta i sin tur leder till en hög ranking. Därför blir det tydligt att det är 

rankingen som spelar en stor roll hos många analytiker när det kommer till karriär. 

Dessa analytiker upplever att kunderna uppmuntrar till precision, av den enkla 

anledningen att de vill ha rätt, samtidigt som det upplevs som att estimatprecision 

rankas lågt av kunderna. Respondent A säger det såhär: 

 

”En analys säljer man på olika saker, det handlar inte bara om 

estimatprecision. Skulle säga att estimatprecision i det enskilda kvartalet, 

som blir det du utvärderas på, så rankas den nog ganska lågt bland de flesta 

av våra kunder”. 
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Det som istället rankas högt är relationen och Respondent A menar att det finns ett visst 

kompiselement som påverkar rankingen. De som har uttalade mål från arbetsgivaren, 

alternativt ett eget mål att nå en hög ranking, upplever således att rankingen är relaterad 

till ersättning och därför påverkar det dagliga arbetet. Det faller sig naturligt att det styr 

arbetet då analytikerns roll och belöning är kopplade till resultatet. Dessa analytiker 

menar att ett kundbaserat rankingsystem kallat Prospera är det mest relevanta måttet då 

det baseras på kvalitativa undersökningar. Det baserar sig inte bara på precision utan på 

flera parametrar som går att koppla till relation och kommunikation. Vidare lyfter 

Respondent F att du belönas vid en god placering men att du inte behåller jobbet om din 

placering är under förväntan. Rankingen kan även användas som 

marknadsföringsmaterial för både arbetsgivaren som för analytikern själv. Det anses hos 

de rankingfokuserade analytikerna som ett argument att ha de bäst rankade analytikerna 

som blivit kvalitetssäkrade av Prospera. Som analytiker själv får du enligt Respondent 

H en karriärmässig fördel då analytikerkåren är liten och ditt värde som analytiker ökar 

för de aktörer som anser rankingen viktig.  

 

Det andra synsättet, som också representeras av hälften av de tillfrågade 

säljanalytikerna, menar att rankingen inte alls har samma vikt när det kommer till 

belöning eller andra incitament. Dessa analytiker har sin ståndpunkt i att rankingen, 

Prospera, är för bred och täcker för många områden. De menar vidare att detta bidrar till 

ett ineffektivt arbetssätt och Respondent C påstår att det bidrar till att "springa på fel 

bollar". Aspekter som Prospera mäter menar de saknar korrelation med det som bidrar 

till att generera handel och öka intjäning vilket de menar är utgångspunkten i 

aktieanalytikeryrket. De prioriterar hellre att lägga mer tid på de modeller och estimat 

de använder vid deras värdering för att kunna skapa säljande case som skapar affärer. 

Detta betyder, enligt de tillfrågade, att estimaten inte behöver vara bättre om du har hög 

ranking då rankingen handlar om så mycket mer än dessa och då främst på 

kundhantering. Respondent H påstår även att rankingen har blivit mindre intressant i 

och med en hårdare reglering hos kunderna som nu tydligt måste redogöra för dess 

ståndpunkt i rankingen. Kunderna måste till exempel redovisa antalet road-shows eller 

möten med bolagen de fått genom analytikern för att kunna rättfärdiga rankingen. Både 

Respondent C och H säger att de ser Prospera som ett dyrt verktyg som inte tillför 

tillräckligt mycket värde för deras arbetsgivare. Detta tillsammans med att det redan 

finns flera aktörer som tjänar pengar på att ha bra rankingar vilket minskar värdet 
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ytterligare för dem. Respondent H menar vidare att det finns ett större intresse att 

fokusera på mer internationella rankingar i London och New York då en förbättring i 

ranking där innebär mer värde och bättre intjäning.  

 

MCT gör sig påmint hos de aktieanalytiker med det första synsättet vi nämnt som lägger 

stor vikt vid rankingsystemet. En eftersträvan efter en hög ranking leder enligt 

respondenterna med det andra synsättet till att analytikerna har fel fokus. Antingen kan 

du tjäna pengar på att rankas högt genom en god kundrelation eller så lägger du din vikt 

vid estimaten och precisionen i dessa. Om fokus ligger vid rankingen kan motivationen 

till att göra så precisa analyser som möjligt minska. Alla analytiker påstår dock att deras 

mål är att ge en så rättvis bild som möjligt av företaget men vi kan se att detta försvåras 

av incitament såsom rankingsystemet. Risken enligt MCT med ett sådant incitament är 

att den totala motivationen minskar och utfallet av analysarbetet blir av sämre kvalitet 

(Frey & Jegen, 2001).  

 

Harvey och James (2005) menar att motivationsrubbningen uppstår då de yttre 

incitamenten kan uppfattas som styrande och manipulerande vilket dels sker vid stora 

monetära belöningar. Vad som då kan diskuteras är om belöningarna som är 

sammankopplade med aktieanalytikernas rankingsystem är av den storlek att de kan 

anses som styrande. Vi kan dock se att det finns tendens att falla för detta fenomen då 

Respondent C uttrycker det som att rankingfokuset gör att analytiker "springer på fel 

bollar". Det faktum att bankerna i form av arbetsgivare för de analytiker med stort 

rankingfokus uppmuntrar till just detta gör att det ändå kan uppfattas som ett 

manipulerande incitament. Som Deci (1971) menar rubbas den inre motivationen redan 

då monetära belöningar blandas in i arbetet istället för endast verbal uppmuntran. Frey 

och Jegen (2001) nämner att externa incitament, samtidigt som motivationen minskar, 

kan bidra till att alternativkostnaden för att misslyckas ökar. Det är därmed svårt att 

fastslå om rankingsystemet som incitament gör att analytiker presterar bättre eller sämre 

i sina arbetsuppgifter, speciellt då det råder skilda meningar hos analytikerna själva 

 

Det starka rankingfokuset skulle kunna förstärka den tidsaspekt vi diskuterat tidigare, 

och kan därmed resultera i att mindre fokus kan läggas på estimaten. Risken blir då att 

dessa analytiker tenderar att lägga analyser i flertalet bolag i linje med konsensus då 

tiden inte räcker till för alla. Detta bidrar då till det ökade flockbeteendet vi diskuterat 
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tidigare, gällande tidsaspekten. Dessa estimat blir då, i linje med vad Harvey och James 

(2005) säger, av sämre kvalitet då de adderar mindre värde till konsensus.  

 

En intressant aspekt att uppmärksamma är att Respondent A påstår att dennes estimat är 

mer korrekta än andras och argumenterar detta med en hög ranking. När vi senare i 

intervjun pratar om ranking påstår samma person att själva estimatprecisionen rankas 

lågt vilket är motsägelsefullt till argumentet. Det förtroende Respondent A har för sina 

estimat kanske även då bottnar sig i fel grunder vilket kan få oss att antyda 

overconfidence även här. 

5.7 Informationskällor 

För att lättare veta vad som kan påverka de svenska aktieanalytikerna i dess prognoser 

frågade vi respondenterna om vilka informationskällor de primärt använder sig av. 

Informationskällor som alla använder sig av är industridata och offentliga rapporter. 

Respondent B anser att branschpress är den viktigaste källan för information. 

Respondent H lyfter även upp de fördelar svenska analytiker har gällande 

informationskällor tack vare offentlighetsprincipen. All sådan data finns då tillgängligt 

för alla marknadsaktörer att ta del av. Alla respondenter tar även upp kontakten med 

bolagets Investor Relation (IR) som en viktig komponent. Detta tyder på att alla 

analytiker på ett bolag har tillgång till samma informationskällor, skillnaden i 

prognoserna beror därmed på vart analytikerna lägger vikten och hur de värderar och 

uppfattar de olika källorna.  

 

Vi kan dock se olika synsätt hos de tillfrågade analytikerna. Respondent D och F sticker 

ut från mängden då de under intervjuerna lägger mer vikt på olika makrofaktorer än de 

andra. Respondent F säger att han har mer fokus på omvärldsfaktorer och utgår från ett 

top-down-perspektiv i sin analys. Respondent D uttrycker sig i samma spår och säger 

även att det är vanligare med ett bottom-up-perspektiv men att denne föredrar top-down. 

Det har till och med hänt att respondenten fått kritik internt då denne använt sig av 

makroanalyser i stor utsträckning. Dock anser Respondent D inte att det är en fördel att 

ha ett annat perspektiv utan det är olika vad som anses vara viktigt från person till 

person. Samma respondent exemplifierar varför denne tycker att top-down är viktigare 

genom detta citat: 
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”Det ska mer till än ett friskt bolag för att klara sig i en specifik miljö”. 

 

Övriga respondenter som använder det mer vanliga bottom-up-perspektivet, och inte 

lägger lika stor vikt vid makro, uppmärksammade inte just detta perspektiv under 

intervjuerna. Vi antar att de inte specifikt tar upp detta perspektiv då det, som 

Respondent D säger, är det vanligaste perspektivet att utgå från. 

 

Vad som framgår under intervjuerna är att det, oavsett perspektiv, handlar om att kunna 

värdera vad som är viktigt. Respondent A säger att det inte handlar om tillgången av 

information utan vem som förvaltar den bäst. Detta på grund av just den tidigare 

nämnda offentlighetsprincipen som gör att alla analytiker har tillgång till samma 

information. Respondent A exemplifierar förvaltningen av tillgänglig data som att 

analytiker kan använda sig av denna för att skapa sig själv unika dataserier.  Respondent 

F säger att det handlar mycket om erfarenhet och känsla då det i slutändan bara är 

kvalificerade gissningar som görs. Respondent H påstår att ju mer information det finns, 

desto lättare är det att missa någonting viktigt. Vi tror utifrån det respondenterna 

berättar, gällande förmågan att förvalta tillsammans med risken för fel vid stora 

informationsmängder, att det finns tendenser att återigen använda konsensus. Detta då 

osäkerheten gör sig påmind även här. Har du inte erfarenheten eller förmågan att 

förvalta informationen eller inte tiden till att gå igenom all data så blir konsensus ett 

bekvämt och viktigt verktyg att tillämpa. I sin tur finns alltså även här en bidragande 

faktor till det flockbeteende som vi tidigare nämnt.   

 

Som även nämnts tidigare är kontakten med bolagets ledning och IR-avdelning en 

viktig informationskälla. Respondent A uttrycker det som att denne använder IR för att 

finjustera sin analys och får medhåll från Respondent C som uttrycker vikten av att sätta 

färg på siffrorna. Respondent F använder i likhet med övriga respondenter kontakten 

med bolaget för vägledning och dialog. Då alla analytiker uttrycker att denna kontakt 

bidrar till deras analyser blir det därför av intresse att undersöka hur just denna kontakt 

samt relationen med bolaget kan påverka analyserna mer närmare. Utifrån bilden i 

referensramen är relationer även en av de huvudfaktorer vi anser påverkar 

aktieanalytikerna teoretiskt sett. 
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5.8 Bolaget som informationskälla 

5.8.1 Relation 

Respondent G påstår att en dålig relation med det värderade bolaget medför en ökad 

osäkerhet och att det då blir svårare att driva ett case för just det bolaget. Detta styrker 

vikten av bolaget som informationskälla och relationen med dessa. Respondent E lyfter 

även en svårighet att få fram viktig information från IR-avdelningen vid en dålig 

relation. Detta då det leder till att analytikern inte är lika benägen att söka kontakt för att 

få svar på frågor. Det faktum att IR-avdelningen och företagsledningen är en så pass 

viktig informationskälla skulle enligt Francis och Philbricks (1993) resultat mynna ut i 

ett övervärderat konsensus. Detta då analytikerna i deras studie ville bibehålla en bra 

relation med bolaget vilket ledde till allt för optimistiska prognoser.  

 

Bland de tillfrågade analytikerna på den svenska marknaden kan vi även finna nyanser 

av detta resultat. Inom branschen har vi identifierat många personliga fördelar en 

analytiker kan få genom att vara positiv i prognoserna på ett bolag. Respondent I och J 

tar upp det faktum att bolag hellre bjuder in positivt inställda analytiker till olika 

tillställningar. Detta då många representanter från köpsidan även är närvarande och det 

är dessa som mer direkt påverkar aktiepriset genom handel. Respondent H lyfter det 

faktum att alla trots allt är människor, uttrycker en analytiker sig grovt blir denne 

därmed troligtvis bortvald från events och liknande. Respondent B uttrycker sig som 

följer: 

 

”Men visst, det är lättare att ha en köp, det är bekvämare. […] Framförallt 

för att det blir så mycket positivare möten. De här företagsledningarna har 

ju ofta aktier själva, så mötena blir liksom mer lättsamma”. 

 

Utifrån dessa uttalanden kan vi se att svenska analytiker, likt analytikerna i Francis och 

Philbricks (1993) studie, har incitament att lägga något positivare prognoser då det ger 

tillgång till event såsom roadshows och konferenser. Dessa är av intresse dels för 

tillgång till information men även då det leder till mer uppmärksamhet i branschen. 

Detta leder i sin tur, vilket vi tidigare nämnt, till bättre karriärmöjligheter och prestation 

inom yrket. Vi kan dock inte utifrån dessa uttalanden fastställa att det, som i Francis och 

Philbricks (1993) studie, leder till en övervärdering av aktierna. Detta trots indikationer 
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på det och även att Respondent H specifikt säger att relationen påverkar analytikers 

analyser.  

 

Respondent H lyfter även problemet med att det kan skapas en intressekonflikt i och 

med att analytikerna behöver vara mer positiva för att få vara med på roadshows och 

liknande. Samma respondent säger vidare att detta kan skapa ett problem i 

objektiviteten. Agentproblemet blir då tydligt när analytikernas personliga preferenser 

att medverka på dessa event kan leda till en överoptimism i prognoserna som sedan 

förmedlas till kunderna. Av just denna anledning påstår Respondent A att priset för att 

behålla en bra relation genom att sätta köp när det borde vara sälj är för stort. 

Respondenten belyser då kundfokuset och menar att relationen med bolaget blir av 

mindre intresse med detta fokus. Respondent A är dock den enda som lyfter 

kundfokuset och att denne inte påverkas av incitamenten. Det intressanta blir då att 

resterande respondenter troligtvis har en tendens att vara mer positiva utifrån relationen 

med bolaget. Respondent F säger trots allt att överoptimistiska analytiker är ett faktum.  

 

Brown m.fl. (2015) menar i sin studie att en säljrekommendation kan leda till att 

analytiker går miste om en bra relation med det värderade bolaget och således även den 

viktiga informationskällan. Till skillnad från Brown m.fl. (2015) kan vi inte se några 

empiriska bevis på att analytikerna mister relationen på grund av en 

säljrekommendation. Dock säger Respondent C: 

 

”Jobbigare att ha en relation med någon och samtidigt vara ”elak” mot 

dem genom en säljrekommendation”. 

 

Detta visar på att det fortfarande finns en nyans av påverkan hos analytikerna vilket 

även Respondent H menar då denne tror att det finns inslag av reaktioner på en 

säljrekommendation. Respondent I och J berättar om ett tillfälle då ett bolag i Sverige 

inte ville komma på ett seminarium då en banks analytiker hade en säljrekommendation. 

Dock är de tillfrågade överens om att ett sådant beteende anses oprofessionellt bland 

större bolag på den svenska marknaden. Respondent A säger att denne tror att det finns 

inslag av uteslutande från exempelvis konferenser på grund av en säljrekommendation. 

Dock inte bland stora nordiska bolag då det på grund av den oprofessionella faktorn 

skulle straffa dem direkt. Det är vanligare bland mindre bolag menar Respondent B då 
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de har svårare att skilja på bolag och aktie. Respondenten menar vidare att det är vanligt 

att ledningen i dessa mindre bolag har stora ägarandelar och således är mer privat insatta 

i bolaget och därför tar det personligt.   

 

Utifrån ovanstående resultat och diskussion kan vi antyda att relationen med bolaget 

skulle kunna leda till ett något övervärderat konsensus på grund av agentproblemet och 

analytikernas egenintressen. Incitamenten till positiva prognoser är tydliga men 

eftersom det även råder ett kundfokus i branschen borde påverkan inte vara av stark 

karaktär. Rekommendationerna kan fortfarande vara i linje med analytikernas egna tro 

men möjligtvis något mer positivt nyanserade.  

5.8.2 Tolkning av information 

Ovan diskuterades vikten av incitamenten för att bibehålla en bra relation till bolaget, 

vilket ligger i analytikerns intresse. Gällande förmedling av själva informationen kan 

dock det värderade bolaget ha andra egenintressen än aktieanalytikern. Agentproblemet 

kan då även bli tydligt i detta sammanhang där bolaget, som förmedlar 

företagsinformation, är agenten och analytikern agerar som principal. Enligt de 

tillfrågade analytikerna är bolagen måna om att styra sin egna förväntansbild, både på 

kort och lång sikt. Som Respondent A säger är bolagen ofta medvetna om sina 

investeringscase, vilket gör att de driver en slags försäljningsprocess. Det innebär enligt 

samma respondent att bolagen paketerar och manipulerar information för att matcha den 

önskvärda förväntansbilden. Exempelvis kan de genom kommunikation släta över en 

dålig organisk tillväxt och vända det till någonting positivt, eller vice versa. Intresset 

från bolagen är att aktien ska gå upp på rapportdagen vilket den gör om de slår 

marknadsförväntan. Därför förklarar bland andra Respondent I och J att bolagen 

försöker ge en positiv bild på lång sikt men är mer negativa inför kvartalen. Respondent 

A förklarar det såhär: 

 

”Bolagen är måna om att ha en låg volatilitet på rapportdagen. De vill 

gärna matcha förväntan med utfall och helst slå den lite. Det finns absolut 

ett element av att ur ett kvartal är bolaget ofta positiva och inför är man 

mer skeptisk och försöker ta ner förväntningarna något”. 
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Denna manipulation skapar en utmaning för analytikerna där hantering och tolkning av 

den förmedlade informationen blir ett viktigt element i analysen. Respondent C säger att 

utmaningen då blir att sålla bort det bolaget säger och gör för att försöka påverka 

analytikerna. Detta ser vi är kopplat till erfarenhet då bland annat Respondent A säger 

att det är lättare att bli påverkad som ny på ett bolag. Vi ser det vidare då alla de 

tillfrågade analytikerna uttrycker att de lär sig hur olika representanter från bolag 

kommunicerar och vad de egentligen menar. Respondent A förklarar det som att ”du vet 

ju hur de låter”. Ytterligare ett bevis för kopplingen till erfarenhet är att Respondent D, 

som är ny på sina bolag, själv säger att denne frågar andra analytiker som täckt samma 

bolag tidigare vad det egentligen betyder när bolaget uttrycker sig på ett visst sätt. Det 

blir ännu tydligare när både Respondent A och analytikerna på köpsidan tar upp ett 

specifikt företag som ett exempel vars VD har en tendens att manipulera 

förväntansbilden. Respondent C upplever att denne kan hantera manipulationen men 

säger även att han tror att det kan finnas en undermedveten bias som ändå påverkar. 

 

Utifrån det empiriska resultatet kan vi fastslå att bolagen försöker styra sin egen 

förväntansbild. Detta är i linje med vad Jensen och Meckling (1976) menade där 

diskussionen visade på en manipulation från bolagets sida. Vidare är vårt resultat även i 

linje med Matsumoto (2002) och hans ståndpunkt att syftet med manipulationen är att få 

ner förväntningarna. Vi finner empiriska bevis på att fenomenet existerar och att alla 

tillfrågade analytiker på den svenska marknaden är medvetna om detta. Vi kan utifrån 

resultatet se att manipulationen av informationen från bolaget är en bidragande faktor 

till analytikernas prognoser. Vad som dock inte går att urskilja är på vilket sätt detta 

reflekteras i konsensus. Detta då allt i slutändan handlar om hur analytikerna som 

individer själva tolkar den förmedlade informationen och utfallet kan då även se olika ut 

analytiker emellan. Vissa analytiker, exempelvis de som är nya inom yrket, kan ha 

högre tendens att tro på det bolaget förmedlar. Detta samtidigt som de äldre, mer erfarna 

analytiker, är medvetna om manipuleringen men fortfarande inte vet hur stor justeringen 

bör vara. 

5.9 Whispered Consensus 

Konsensus likställs enligt alla de tillfrågade analytikerna som marknadsförväntan. 

Något som dock togs upp i pilotintervjun är att det finns något som kallas whispered 
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consensus eller whispered numbers. Enligt Respondent A föreställer det ”Den riktiga 

förväntansbilden”. Vi valde därmed att ta upp detta uttryck för diskussion även under 

resterande intervjuer. Respondent D hade inte hört talas om uttrycket innan vilket vi 

antar beror på den korta erfarenheten i aktieanalytikeryrket. Samma respondent har även 

inställningen att konsensus användbarhet är att denne kan förutspå hur aktiepriset ska 

reagera på rapportdagen vilket talar emot att det ska finnas ett annat, så kallat whispered 

konsensus. Respondent E hade hört talat om uttrycket men påstod att han inte trodde att 

det var någonting som förekom på den svenska marknaden. Resterande respondenter 

berättade att de känner till uttrycket och förklarade det som en känsla för vad som 

egentligen skulle kunna hända. Som Respondent C säger är det best guess som hamnar i 

konsensus då det är detta som kan underbyggas med konkreta argument men att känslan 

är den riktiga åsikten. Respondent C påstår vidare att whispered consensus inte borde 

finnas eftersom analytikernas åsikt ska in i uppdateringen, men att analytikern kan ha en 

känsla för att det borde gå bättre eller sämre. Det är då det starka kravet på väl 

underbyggda argument som hindrar denna förväntan från att speglas i konsensus och 

skapar whispered numbers. 

 

Att whispered consensus är en känsla för vad som bör hända är någonting som speglas i 

svaren från alla analytiker som kände av dess existens på den svenska marknaden. 

Respondent I och J pratade om att det surrar runt på köpsidan inför rapporter. De 

berättar att whispered consensus både kan vara högre eller lägre än det egentliga 

officiella konsensus. Konsensus kan enligt Respondent A bli irrelevant om alla 

marknadsaktörer är övertygade om att det kommer gå så mycket bättre. Detta speglas i 

ett exempel som köpsideanalytikerna tog upp då ett företag slog siffrorna i konsensus på 

rapportdag men aktien föll. Detta påstod de berodde på ett whispered consensus som 

redan var inprisat i marknaden då de egentliga förväntningarna på bolaget var att de 

skulle slå konsensus ännu mer än de gjorde. Respondent A påstår i linje med detta att 

det inte räcker med att slå konsensus om whispered consensus ligger mycket högre. 

Respondent I och J förklarar det även som att det kan vara rykten som går runt på 

marknaden, oavsett om de är sanna eller falska. Respondent J tar upp ett följande 

exempel:  

 

”Om jag är kort i en aktie, då har jag ju såklart ett intresse av att sprida att 

det andra kvartalet blir värdelöst”. 
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Respondenten menar därför att det kan finnas en viss taktiskt aspekt som du kan söka 

uppnå genom whispered consensus. Respondent I fyller på med att det mest handlar om 

rykten och att det till och med ibland skapas då en analytiker, både på sälj- och 

köpsidan, ringer upp och förmedlar en känsla. 

 

Som framgår av ovanstående diskussion kan whispered consensus vara både någonting 

som är kommunicerat mellan olika parter samt en känsla för marknaden. Respondent F 

säger att uttrycket inte alltid behöver vara så luddigt egentligen utan att det även kan 

handla om nya händelser som inte är uppdaterade i det officiella konsensus. Eftersom 

konsensus är statiskt och inte uppdateras oftare än åtta gånger per år kan det hända 

mycket som inte reflekteras i dessa siffror. Whispered consensus blir då enligt 

Respondent F som ett slags inofficiellt konsensus och att det således kan ha en rent av 

teknisk förklaring. Detta speglas även i det som Respondent H säger då han berättar att 

en siffra som avviker från det senaste officiella konsensus ändå kan ligga i linje med 

marknadsförväntningarna.  

 

Respondent B säger att konsensus bara är en av flera parametrar som används för att 

förstå förväntansbilden och att dessa parametrar sedan vägs samman för att aktörer ska 

förstå aktiereaktionen på rapportdag. 

 

”Det finns fler dimensioner till förväntansbilden än faktiska konsensus, men 

det är ju den mest konkretiserade och den som är enklast att förhålla sig till 

så den blir väldigt dominant”. 

 

Ovanstående citat från Respondent A förklarar, trots existensen av inofficiella 

whispered numbers, vikten av konsensus på grund av dess konkreta karaktär. Frågan är 

då vad existensen av denna känsla eller dessa inofficiella siffror får på det egentliga 

konsensus. Dess existens utmanar påståendet om att konsensus speglar 

marknadsförväntan eftersom det även finns information som inte inkluderas i konsensus 

som påverkar marknaden. Det faktum att Respondent C påstår att whispered consensus 

är analytikernas känsla i samband att Respondent A säger att det speglar ”den riktiga 

marknadsförväntan” klargör för att denna känsla trots allt kommuniceras till marknaden. 

Vi tänker oss att denna kommunikation både kan gå direkt från analytiker till kund men 
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även köp- och säljsideanalytiker emellan. Det förkastar då alternativet för en investerare 

att konkret se siffrorna i konsensus som en slags marknadsförväntan.  

 

Fenomenet whispered consensus förklarar dock det vi kommit fram till i tidigare avsnitt 

då konsensus inte alltid speglar analytikernas egentliga åsikter. Diskussionerna då har 

varit kring att all information på marknaden inte speglas i konsensus och således inte 

heller på marknaden vilket talar emot EMH. Ett whispered consensus motsäger dock 

den bilden helt då analytikernas uttalanden tyder på att informationen trots allt når 

marknaden, om dock inte så konkret som i konsensus siffror. Den effektiva 

marknadshypotesens semistarka form av effektivitet kan då fortfarande, trots 

inblandning av psykologiska faktorer och dess påverkan på aktieanalytiker, tänkas hålla 

på den svenska marknaden. Enligt Fama (1970) kan det inte enligt den starka formen av 

effektivitet skapas överavkastning med inside information eller annan svåråtkomlig 

information då detta inte existerar.  

 

Vi anser att den informationen som kommuniceras som ett whispered consensus kan 

klassas som en sådan svåråtkomlig information och därför håller inte en stark definition 

av en effektiv marknad för denna studie. Med en semistark definition av en effektiv 

marknad menar Fama (1970) att marknadspriset reflekterar all allmänt publicerad 

information och att fundamentala analyser således inte kan leda till överavkastning. 

Detta skulle förkasta existensen av aktieanalytikeryrket om det inte vore så att de själva 

bidrar till den allmänt publicerade informationen i form av konsensus. Deras roll som 

aktieanalytiker som gör fundamentala analyser blir då berättigad i och med bidraget till 

den allmänna informationen. Att dessa fundamentala analyser speglas i konsensus och 

således, enligt EMH, även på marknaden leder dock till att investerare genom 

individuella fundamentala analyser inte långsiktigt kan nå överavkastning. Det som, 

enligt den semieffektiva definitionen av en effektiv marknad, istället skulle kunna leda 

till viss överavkastning är den informationen som inte är allmänt känd och publicerad. 

Enligt vår studie är denna information den känsla analytikerna pratar om som speglas i 

ett whispered consensus men som inte är publicerad i ett allmänt konsensus. 
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5.10   Vidare diskussion kring analysen 

Hittills i analysen har vi identifierat tendenser av att olika psykologiska faktorer 

påverkar de svenska aktieanalytikerna, såsom MCT, anchoring, flockbeteende, anti-

flockbeteende, konformitet, overconfidence och illusion of knowledge. Vi har även 

identifierat olika incitament, både karriärmässiga samt personliga och individuella, som 

kan få en analytiker att lägga estimat som inte motsvarar dennes förväntningar till 100 

procent. Att relationen med det värderade bolaget och bolaget själva står för en viss 

påverkan på analytikerna kan också utläsas från resultatet. Därmed står sig bilden från 

referensramen som visar hur alla dessa faktorer påverkar analytikern som förmedlar sina 

estimat till konsensus, samt att detta i sin tur influerar investerarna och speglas i 

marknaden. Utöver detta har vi dock genom den empiriska undersökningen även 

identifierat fenomenet whispered consensus som gör att olika känslor och rykten även 

dessa till slut kan speglas i aktiepriset på marknaden. Därmed har vår analys av det 

empiriska materialet lett till en ny, något uppdaterad bild över hur hela processen ser ut 

(se Figur 2.). 

 

Tendenserna till ett flockbeteende anser vi inte vara lika starka som i de olika 

amerikanska studier vi läst. De svenska analytikerna har ett större driv till att sticka ut 

och synas på marknaden, vilket mer liknar ett anti-flockbeteende. Dock har vi, enligt 

tidigare diskussion, identifierat en tidsaspekt som gör att tiden inte räcker till för alla 

bolag och att vissa då tenderar att ligga närmre konsensus av just den anledningen. 

Under intervjuerna framkom även kritik mot analytiker på svenska bolag med sina säten 

utomlands, exempelvis i London, då dessa sitter på fler aktier och dess analyser som 

även de speglas i konsensus. Kvaliteten i dessa analytikers analyser anses inte vara 

densamma som hos de svenska analytikerna av både tidsmässiga och geografiska skäl. 

Respondent H, som varit med länge i branschen, säger samtidigt att det blir allt färre 

svenska aktieanalytiker med tiden och att de även tenderar att täcka allt fler bolag per 

person. I USA, där de flesta av tidigare nämnda studier grundar sig, täckte analytikerna 

år 1993 enligt Olberts undersökning uppemot 40 bolag vilket kan jämföras med 

Sveriges 13. Vi kan utifrån uttalandet från Respondent H se ett mönster som gör att det 

finns en risk för att svenska aktieanalytiker kan komma tendera att, likt i USA, låta 

flertalet av sina prognoser närma sig konsensus. Enligt Olsen (1996) skulle detta leda 

till ett ännu mer snedvridet konsensus vilket minskar tillförlitligheten i detta ytterligare. 
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Figur 2. Sammanfattningsbild analys 
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Ett problem vi kan identifiera i konsensus är att de, enligt SME Direkt4, har en tydligare 

inriktning mot medelvärdet istället för medianen. Att många analytiker gärna vill sticka 

ut från mängden kan då leda till att de prognoserna som finns i konsensus kanske inte 

motsvarar en enda enskild analytikers egna estimat. Om en analytiker sticker ut och de 

andra ligger nära konsensus kommer medelvärdet ligga någonstans däremellan vilket 

indikerar på ett snedvridet resultat som investerare sedan tar del av. Vi anser därmed att 

det kan vara mer användbart att tillhandahållas varje enskild analytikers resultat för att 

kunna avgöra vilket scenario en själv anser vara mest troligt och sedan agera efter detta. 

Som Respondent I och J antyder är det då de utstickande prognoserna som är av mest 

intresse då dessa tillför någonting extra. 

 

Något investerare bör ha i åtanken är att siffrorna i konsensus troligtvis är något 

övervärderade av främst två anledningar. För det första är det lättare att motivera en 

köprekommendation än en säljrekommendation i en uppåtgående trend som den vi 

befinner oss i idag. En hold-rekommendation tillför ingenting extra och därmed blir det 

av naturliga skäl fler köprekommendationer och högre värderingar på marknaden. För 

det andra kan analytikerna tendera att övervärdera aktierna något i syfte att se bra ut för 

bolagen och således få följa med dessa på olika events och tillställningar. Eftersom 

rekommendationer och konsensus genom investerare även påverkar aktiepriset kan detta 

driva hela marknaden uppåt och hjälpa till med att späda på den högkonjunktur vi kan 

se på dagens börs något ytterligare. Som Respondent F uttryckte sig är överoptimistiska 

analytiker trots allt ett faktum. 

 

Som vi klargjort både i referensramen och i analysen grundar sig de fyra faktorerna 

karriär, relationer, incitament och psykologi i ett moln av osäkerhet hos 

aktieanalytikerna. I linje med vad Weber och Welch (2001) säger angående bunden 

rationalitet hos människor kan vi i resultatet av intervjuerna tydligt se att analytikerna 

agerar emotionellt i beslut under osäkerhet. De väger in personliga förmåner och risker i 

beslutsfattandet vilket stämmer överens med vad Kahneman (2003) säger. Kahneman 

menar då att det handlar om att egenskaperna hos en människa inte räcker till för att vi 

                                                 

4 SME Direkt, telefonsamtal den 4 maj 2017. 
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alltid ska kunna ställa oss rationella inför beslut, speciellt inte under osäkerhet. 

Resultatet angående konsensus och att det i viss mån kan vara förvrängt på grund av 

analytikernas agerande beror därför inte på att aktieanalytikerna på något sätt agerat fel. 

Det beror på att analytikerna på säljsidan som skickar in sina prognostiserade estimat 

om olika bolag till konsensus trots allt är människor och agerar därefter. 
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6  Slutsats och vidare forskning 

Detta avsnitt ämnar att kort och koncist sammanfatta resultaten från empiri och analys 

genom att svara på uppsatsens syfte och frågeställning. Därefter ges förslag på vidare 

forskning med bakgrund i studiens resultat. 

6.1 Slutsats 

Utifrån intervjuresultatet ser vi att aktieanalytikerna påverkas av olika faktorer, med 

utgångspunkt i aktiemarknadspsykologi, som gör att deras estimat och prognoser inte 

alltid speglar deras tro. Genom analys av resultatet har vi funnit att detta leder till en 

förvrängning och övervärdering av konsensus. Estimaten i konsensus speglar då inte en 

fundamental sanning. Aktörer som använder sig av konsensus bör förhålla sig till det 

faktum att konsensus är en slags fundamental osanning som påverkas av olika faktorer 

som grundar sig i aktiemarknadspsykologi. Trots detta finns ett så stort konsensusfokus 

på marknaden att konsensus till viss del speglar marknadsförväntan. Därmed finns 

möjligheten att använda konsensus som referenspunkt för att skapa kortsiktiga vinster 

om du har en utstickande tro. Existensen av ett whispered consensus försvårar dock 

även detta då konsensus inte heller helt speglar marknadsförväntan. Lärdomen vi kan 

dra från denna studie är att du behöver vara kritisk till aktieanalytikers 

rekommendationer och estimaten som speglas i konsensus.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Slutsatsen är ett resultat utifrån ett begränsat antal intervjuer på tio personer och från en 

studie med tidsbegränsning. Det resultat vi kan bekräfta är därmed endast tendenser av 

olika beteenden och att det möjligen kan ha en påverkan på konsensus, men vi kan inte 

säga hur stor denna påverkan kan vara och därmed inte heller hur investerare exakt bör 

förhålla sig till konsensus. 

 

Med studiens resultat i åtanke skulle det vara av intresse att undersöka fenomenen kring 

konsensus mer noggrant för att på så vis kunna ge tydligare riktlinjer för hur en 

investerare kan förhålla sig till konsensus. Andra metoder såsom observation av 

analytikers arbetssätt och djupare intervjuer med representanter från investerarsidan 

angående deras kommunikation med analytikerna på säljsidan skulle kunna vara 

möjliga alternativ. En annan vinkel som skulle vara intressant att undersöka vidare är 

kopplingen mellan aktiemarknadspsykologi, konsensus och prisbubblor. Förslagsvis 

skulle detta kunna göras med utgångspunkt i vår studie och med en kompletterande 

kvantitativ metod.  
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 I 

Bilaga 
 

I. Bilaga 1: Intervjuguide säljsideanalytiker 
Vi har utformat en intervjuguide med utgångspunkt i en omfattande teoriinsamling gällande 
aktieanalytiker och dess koppling till konsensus.  
 
Inledning  

• Berätta lite kort om din erfarenhet och bakgrund inom yrket!  
• Bidrar du till konsensus?  

• Varför, varför inte?  
• Det finns olika konsensus, bidrar du till alla eller bara vissa? Varför?  

Konsensus  

• Vad är din egna åsikt om konsensus?  
• Brukar du hålla koll på konsensus? (Positivt eller negativt?)  

• På vilket sätt? Innan/efter egna värderingar eller kontinuerligt?  
• Ser du konsensus som ett jämförelsemått eller förhåller du dig mer till det 
nuvarande aktiepriset?  

• Det finns en studie som visar på att 95 % av de tillfrågade ansåg att konsensus hade en 
bidragande faktor vid deras egna prognoser. Vilken vikt lägger du vid konsensus?  

• Varför?  
• Brukar du höra dig för vad andra analytiker tycker och tänker innan du ger din 
offentliga värdering?  

• Hur känner du att deras åsikter påverkar dig?  
• Händer det att du reviderar din värdering efter att du fått en bild av hur konsensus ser 
ut?  
• Ser din offentliggjorda värdering lika ut som den du använder som underlag vid interna 
rekommendationer?  

• Varför skiljer de sig åt?  
Egen förmåga  

• Anser du att du ger mer korrekta värderingar än andra analytiker på samma aktier?  
• Vad tycker du att du gör bättre än andra?  

• Vilka är dina primära informationskällor?  
• Anser du att dessa källor ger en fördel gentemot andra analytiker?  

• Vilka av följande informationskällor känner du att du lägger mest/minst vikt 
vid? Varför?  

• Finansiella rapporter, historiska medeltal, andra analytikers åsikter, publicerade 
nyheter, IR-avdelningen på företaget  
• Finns det någon annan viktig källa som vi inte nämnt?  

• En studie vi läst visar på att om man har lagt flertalet korrekta prognoser tenderar att 
avvika mer och mer från konsensus. Är det någonting du sett eller själv upplevt?  

• Varför tror du att det är så?  
• Brukar du vara varsam med att offentliggöra (bidra till konsensus) egna 
rekommendationer som sticker ut från mängden?  
• Är ditt mål att utifrån dina egna analyser ge en så korrekt bild av företaget som 
möjligt?  

• Finns det någonting som du själv ser försvårar detta, förutom de allmänna 
svårigheterna att spå in i framtiden? (relation till företag, karriär…?)  

Karriär  

• Vilket handlande uppmuntras av din arbetsgivare? (Risktagande, affärer, relationer…)  



 II 

• Finns det några belöningssystem som är kopplade till hur ditt arbete och din värdering 
ser ut?   

• Kopplade till precision, positiva prognoser eller hur du ligger i jämförelse till 
konsensus?  

• Vad är det som styr rankingsystemet för er aktieanalytiker och hur viktigt är det för 
dig?  

• Anser du att rankingsystemet påverkar ditt arbete?  
• En amerikansk studie har visat på en karriärmässig fördel om man lägger positiva 
prognoser jämfört med negativa, mycket på grund av att det genererar handel och mer 
intäkter för företaget. Upplever du att det finns någon rimlighet i detta påstående gällande 
den svenska marknaden?  

• Upplever du att du belönas för att lägga positiva prognoser och generera handel 
eller av någon annan faktor?  

Relationer  
• Hur viktig anser du att kontakten med företaget du värderar är för dig?  
• Har du satt en låg värdering som innebär en säljrekommendation på ett bolag du haft 
nära kontakt med?   

• Hur reagerade bolaget?  
• Har du senare gjort om detta?  

Avslutning  
• Vi har hört talas om någonting som heter whispered numbers, är det någonting som är 
av relevans för dig och hur skulle du förklara detta?  
• Det var dom frågorna vi hade, känner du att det är någonting ytterligare som skulle 
kunna vara intressant för oss, någonting som vi har missat?  

 

  



 III 

II. Bilaga 2: Intervju köpsideanalytiker 

• Berätta lite kort om er erfarenhet och bakgrund inom yrket!  

• Vi har förstått att ni aktieanalytiker på köpsidan inte bidrar till konsensus men vi 
undrar lite varför ni inte gör det?  

• Hur tror ni att era analyser skiljer sig åt mot analyser av analytiker på säljsidan 
eftersom de inte är offentliga?   

• Hur förhåller ni er till detta? Finns det något ni gör som inte de gör och vice versa?  

• Blir era estimat mer trovärdiga på grund av detta?  

• Vad är er egna åsikter om konsensus?  

• Det finns olika konsensus, vilka anser ni är viktigast? Varför?  

• Anser ni att konsensus är relevant? Anser ni att siffrorna i konsensusestimaten 
motsvarar framtida förväntningar eller tror ni att det finns andra faktorer som influerar 
de aktieanalytiker som bidrar till konsensus?  

• Tror ni att det finns ett flockbeteende hos aktieanalytiker på säljsidan som påverkar 
deras estimat och i sin tur konsensus?   

• Anser ni att detta flockbeteende bidrar till att färre analytiker vågar sticka ut från 
mängden med sina estimat?  

• Tror ni att några karriärmässiga faktorer kan komma att påverka aktieanalytikerna på 
säljsidan i sådan grad att det påverkar prognoserna och i sin tur konsensus?   
Exempelvis ranking, rykte eller andra incitament såsom belöningar etc. Eller om det 
kanske ses som en fördel att de lägger en positiv prognos jämfört med en negativ då 
det är dessa som genererar handel och bidrar till intäkter.  

• Kontakten med företaget som värderas är vad vi har förstått av stor vikt för 
värderingarna. Tror ni att denna relation kan påverka aktieanalytikerna på säljsidan att 
lägga en högre eller lägre prognos än vad de tänkt? 
Vi har två exempel på hur relationen skulle kunna påverka arbetet: Om de vill undvika 
att lägga en säljrekommendation för att de vill behålla kontakten med företaget eller 
att företaget istället försöker att manipulera analytikerna att lägga en lägre prognos 
för att de själva ska kunna leva upp till, och helst slå förväntningarna när rapporten väl 
kommer ut. 
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