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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
 
Finansiella kriser är inget nytt fenomen utan har funnits i alla tider. En finansiell kris 
förutsätter ett finansiellt system och sätts i samband med topparna i konjunkturcykler som 
sedan leder till en nedgång i tillväxten. En central aktör på finansmarknaden är analytiker som 
arbetar med olika typer av analyser av marknaden. Som analytiker är det viktigt att kunna 
resonera logiskt och fatta rätt beslut, oavsett hur analytikern påverkas av externa faktorer. 
Därför har jag ansett det vara intressant att studera analytikerns beteende under en finansiell 
kris. Ovanstående resonemang har mynnat ut i följande syfte: 
 
Sammanfattningsvis är syftet att undersöka hur analytiker inom den svenska finansbranschen 
uppfattar sitt agerande under kriser, med fokus på rationellt och irrationellt beteende, 
flockbeteende och beslutsfattande, för att bättre förstå hur finansiella beslut kan påverkas av 
rationellt och irrationellt beteende. 
 
Frågeställningarna var: Hur uppfattar analytikerna inom finansbranschen sitt eget beteende 
under en finansiell kris? Förstår de sitt beteende utifrån ett rationellt beteende eller utifrån ett 
mera irrationellt beteende, exempelvis ett flockbeteende? Vilken uppfattning har analytikerna 
om beteende under den pågående finanskrisen jämfört med det beteende som har beskrivits 
under IT-krisen? 
 
Studien bygger på en kvalitativ metod där teori som har utgjort grunden till frågorna i 
frågeformuläret där fem personer med centrala analytiker positioner i större eller 
betydelsefulla banker på den svenska finansmarknaden har intervjuats. Därefter bearbetades 
och prövades intervjudata mot de teoretiska utgångspunkterna vilket gör att studien har fått en 
abduktiv ansats. 
  
Resultaten visade att analytikerna gärna vill beskriva beslutsfattande som rationellt och inte 
särskilt påverkat av finanskrisen. Samtidigt som man är medveten att om att emotionella 
faktorer spelar roll och att beteendet inte alltid är rationellt. Dessutom ser man den egna 
erfarenheten som ett väldigt viktigt instrument i arbetet men man är inte helt tydlig hur man 
drar lärdom och skaffar sig erfarenhet i kriser. Även om analytikerna vill framstå som 
rationella så skattar de sitt eget beteende som intuitivt i hög grad. Det är möjligt att risken för 
att finansiella beslut påverkas av irrationellt beteende kan öka om aktörerna är omedvetna om 
hur de faktiskt påverkas av yttre faktorer och sina egna erfarenheter och kognitiva tankesätt.  
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1. INLEDNING 

 
apitlet börjar med att bakgrunden beskrivs till varför jag har valt att utforska ämnet 
Behavioral Finance. Behavioral Finance har blivit mer betydelsefullt och kommer 
antagligen att få ännu mer betydelse i framtiden. Problembakgrunden handlar om 

finanskriser och analytikers beteende där begrepp som rationellt och irrationellt beteende och 
flockbeteende samt beslutsteori är framträdande och diskuteras. Syftet med studien är att 
undersöka hur analytiker inom den svenska finansbranschen uppfattar sitt agerande under 
kriser, med fokus på rationellt och irrationellt beteende, flockbeteende och beslutsfattande, 
för att bättre förstå hur finansiella beslut kan påverkas av rationellt och irrationellt beteende 
Avslutningsvis mynnar kapitlet ut i studiens disposition.  
 

1.1 Ämnesval 
 
Under min studietid på Umeå Universitet har ett intresse växt fram kring området finans. Det 
var därför naturligt att min kandidatuppsats skulle behandla ämnet finans på ett eller annat 
sätt. Valet att inrikta mig på just beteende inom finansbranschen, såg jag som mycket 
intressant då vi i nuläget befinner oss i en finanskris och beteendet kan skilja sig från hur det 
har sett ut tidigare, innan finanskrisen. Forskning har visat att beteende spelar en stor roll i 
finansbranschen, eftersom aktörerna som står bakom är människor. Människor agerar utifrån 
känslor. Detta kan förstärkas speciellt under en ekonomisk kris. Därför tror jag att det är 
viktigt att vidare utforska ämnet Behavioral Finance, för att få mer kunskap om hur 
analytikerna inom finansbranschen beter sig under en finanskris. 
 

1.2 Problembakgrund: Kriser och analytikers beteende 
  
I dag befinner vi oss enligt alla rapporter i en finansiell kris. Enligt ledarskribenten, Niklas 
Ekdahl för dagstidningen Dagens Nyheter kommer inte finansvärlden att bli sig lik igen under 
vår livstid. Det finns en panisk flykt från allt som luktar risk, konstaterar Ekdahl (2009-02-
08). Vidare diskuteras det i media att dagens kris är en traditionell finanskris och jämförbar 
med krisen år 1931. Bankerna har lånat ut pengar som sedan inte betalats tillbaka. Det 
diskuteras i vilken utsträckning staten ska ingripa, både i USA och Sverige. Många menar att 
en finansiell kris kan stabiliseras av staten.  
 
Finansiella kriser är inget nytt fenomen utan har funnits i alla tider. Exempel på ekonomiska 
kriser är börskraschen 1929, den globala finanskrisen 1931, oljekrisen på 70-talet, IT-bubblan 
runt år 2000, samt den Svenska finans- och fastighetskrisen i början av 90-talet. Enligt Jonung 
och Fregert (2005) finns det ingen rigorös definition på begreppet finansiell kris och 
författarna anser att en finansiell kris inte kan förutsägas, dvs. vi kan först identifiera en kris 
efter att den har brutit ut. En finansiell kris förutsätter ett finansiellt system, exempelvis ett 
banksystem, som uppmuntrar spekulation med krediter (Jonung och Fregert 2005). En 
finanskris sätts i samband med topparna i konjunkturcykler, som sedan leder till en nedgång i 
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tillväxten (Kindleberger, 1999). Detta påstående styrks av Gyllenram (1998) som menar på att 
en börskrasch eller finansiell härdsmälta äger rum i slutet av en negativ trend. Men att det tar 
relativt lång tid innan ovanstående förlopp inträffar. Medvetenheten att den tidigare 
uppgången skulle ha ändrat riktning tar tid. 
 
Den senaste krisen som vi har haft innan dagens finanskris var när IT-bubblan sprack år 2000. 
Då hade analytikerna inom finansbranschen sett en snabb uppgång i värdering och kapital 
volymer, som därefter följdes av en snabb nedgång på börsen. I figur 1.1 visas den högsta 
börskursen för de 30 största företagen på Nasdaq OMX börsen, där uppgången och nedgången 
under IT-krisen och dagen finanskris är tydliga. 
 
 
 

 
 
                                               
 
Figur 1.1” OMX Stockholm 30 Index” 
(Källa: Nasdaq OMX)  

 
 
Förloppet för en finansiell kris har beskrivits av Kindleberger (1999) med en modell som 
innehåller uppkomst och sammanbrott av en finansiell kris utifrån förväntningar. Modellen 
beskriver en manisk fas med stigande tillgångspriser och en panik fas med fallande 
tillgångspriser över en period. Förväntningar hos olika aktörer påverkar alltså förloppet 
(Jonung och Fregert 2005). Man har över åren studerat manier, panik och krascher. 
Kindleberger (1999) menar på att de lär oss att finansiella kriser är en del av vårt ekonomiska 
systems väsen. Vidare menar han på att finansiella kriser inte beror på en rad tillfälligheter 
och missbedömningar utan att det är djupliggande instabiliteter som kännetecknar själva det 
finansiella systemet.  
 
En viktig aktör på finansmarknaden är analytiker som arbetar med olika typer av analyser av 
marknaden. Enligt Wheale och Amin (2003) agerade analytikerna under IT-krisen utifrån ett 
högst irrationellt beteende och psykologiska faktorer fick stor betydelse vid 
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investeringsbeslut. Enligt Gyllenram (1998) är analytikernas uppgift att fatta beslut utifrån ett 
rationellt tänkande. Många anser att människan agerar rationellt när det kommer till att fatta 
beslut. Men Gyllenram (1998) menar att människor under en kris tänker och handlar definitivt 
inte enbart rationellt, utan är istället irrationella och emotionella i sitt beslutsfattande. 
Dessutom anser Torssell och Nilsson (1997) att trading som verksamhet orsakar psykologisk 
press.  
 
När löpsedlarna frossar i krisstatistik är det lätt att drabbas av panik och missmod. 
Finansanalytikern Peter Malmqvist menar att dagens börsfall beror på rädsla kring det 
finansiella systemet och en rädsla för den kommande lågkonjunkturen. (TT, publ. 9 okt. 2008 
22:47) Ytterligare ett skäl till kraftiga börsfluktuationer har tillskrivits människans 
flockdjursbeteende. Varje individ har förmåga att agera självständigt och personligt men 
också en tendens att vilja tillhöra och vara accepterad inom en grupp. Och människor i grupp 
beter sig ofta annorlunda än de skulle ha gjort som enskilda individer (Gyllenram 1998). 
Flockbeteende, tendensen att okritiskt följa gruppens beteende, har i flera studier kopplats till 
analytikers beteende och förmåga att göra prognoser (Chang, Cheng och Khorona 2000; 
Clement och Tse 2005).  
 
Som tidigare nämndes är analytikerna en viktig grupp för utvecklingen av den finansiella 
branschen. En av analytikernas huvuduppgifter är att analysera aktier eller obligationer utifrån 
ett specifikt företag eller bransch. Vidare fungerar analytikern som en mellanhand mellan 
placerare och företagsledning för att minska företagsledningens informationsövertag (Healy 
och Palepu 2001:408). Analytikerna inom finansbranschen börjar med att samla in 
information om utvecklingen inom den specifika bransch som bevakas. För att sedan genom 
valda värderingsmodeller värdera och analysera bolagens ekonomi, ekonomiska 
förutsättningar, framtidsutsikter och så vidare. Utifrån dessa analyser väljer sedan investerare 
om de ska köpa eller sälja de aktuella aktierna. Som analytiker är det viktigt att kunna göra 
bra analyser och att kunna resonera logiskt. En stor del av analytikerns uppgift bygger på att 
träffa kunder av olika slag, som placerare och representanter från olika företag. Därför är 
också teorier om beslutsfattande viktiga för att förstå analytikers beteende. Människor 
använder sig av tumregler för att fatta beslut. Dessa tumregler hjälper oss när besluten eller 
bedömningarna skall göras snabbt, men kan i sin tur leda till vissa tankekonsekvenser som 
innebär att bristfälliga bedömningar görs (Kahneman och Tversky 1974). Finansmarknaden 
bygger på att analytikerna gör rationella och rimliga bedömningar och fattar beslut som är 
optimala utifrån den information de har. I en krissituation är det särskilt viktigt med ett 
rationellt agerande. Men i krissituationer tenderar människor irrationella beteende att öka 
(Gyllenram 1998).  
 

1.3 Problemformulering 
  
”Finanskris och Analytikerbeteende” Hur uppfattar analytikerna inom finansbranschen sitt 
eget beteende under en finansiell kris? Förstår de sitt beteende utifrån ett rationellt beteende 
eller utifrån ett mera irrationellt beteende, exempelvis ett flockbeteende? Vilken uppfattning 
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har analytikerna om beteende under den pågående finanskrisen jämfört med det beteende som 
har beskrivits under IT-krisen? 

1.4 Syfte 
 
Sammanfattningsvis är syftet att undersöka hur analytiker inom den svenska finansbranschen 
uppfattar sitt agerande under kriser, med fokus på rationellt och irrationellt beteende, 
flockbeteende och beslutsfattande, för att bättre förstå hur finansiella beslut kan påverkas av 
rationellt och irrationellt beteende. 
 

1.5 Disposition 
  
Ovan har jag redogjort för bakgrunden till varför jag har valt att utforska ämnet Behavioral 
Finance. Sedan beskrivs problembakgrunden som handlar om finanskriser och analytikers 
beteende där begrepp som rationellt och irrationellt beteende och flockbeteende samt 
beslutsteori är framträdande och diskuteras. Detta mynnar ut i min problemformulering och 
mitt syfte. Den fortsatta dispositionen ser ut på följande sätt: 

 
I kapitel två introducerar jag läsaren till min kunskapsteoretiska metod. Kapitlet inleds med 
att motivera mitt ämnesval. Därefter beskriver jag den förförståelse som jag har haft inför 
studien och relaterar det till diskussioner om förförståelsens betydelse. Vidare beskriver jag 
den utgångspunkt jag haft när det gäller kunskapssyn och redovisar hur sökningen av 
referenser har utförts. Jag diskuterar också källkritiska aspekter på de källor jag har använt. 
 
Kapitel tre introducerar jag läsaren genom att presentera och redogöra för de teorier som utgör 
verktygen i undersökningen, teoretiska begrepp som beskriver beslutsfattande och 
Flockbeteende.   
 
I det fjärde kapitlet introducerar jag läsaren till den praktiska metoden som beskriver studiens 
upplägg och genomförande. Kapitlet börjar med att beskriva perspektiv och angreppsätt för 
utformningen av studien. Sedan beskrivs undersökningsmetod, intervjumanual och hur 
genomförandet av intervjuerna har gått till. Till sist beskrivs själva bearbetningen av 
intervjuerna.    
 
Det empiriska resultatet redogörs i kapitel fem. Här presenteras datamängden i en reducerad 
form eftersom studien har gett upphov till en stor datamängd. Det är viktigt att göra en 
systematisk avvägning av vad som ska ingå i analysen och vad som väljs bort. Jag valde att 
fokusera på utsagor som direkt svarade på respektive fråga. 
 
Kapitel sex behandlar den sammanfattande analysen av respondenternas svar grupperat under 
rubriker som relaterar till studiens frågeställningar. 
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I det sjunde kapitlet diskuteras resultaten, studiens tillförlitlighet och förslag på framtida 
studier. 
 
Kapitel åtta redogör för studiens sanningskriterier. Här säkerställer jag studiens trovärdighet 
genom att presentera begreppen som gäller för kvalitativa studier: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet, konfirmering och äkthet.  
 
Löpande i texten återfinns figurer och tabeller för att ge läsaren en överskådlig bild av det 
presenterade materialet. Vidare presenteras ett Appendix i arbetets slutskede för att öka 
läsarens förståelse och samtidigt ge läsaren möjlighet till studera vissa delar ytterligare. 
Appendix är inte nödvändigt för att förstå studien, men har bifogats för att ge läsaren en chans 
till att utforska studien lite djupare.
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2. TEORETISK METOD 
 

 detta kapitel beskrivs en del viktiga aspekter kring upplägget av min studie. Kapitlet 
inleds med att motivera mitt ämnesval. Därefter beskriver jag den förförståelse som jag 
har haft inför studien och relaterar det till diskussioner om förförståelsens betydelse. 

Vidare beskriver jag den utgångspunkt jag haft när det gäller kunskapssyn och redovisar hur 
sökningen av referenser har utförts. Jag diskuterar också källkritiska aspekter på de källor 
jag har använt. 
 

2.1 Ämnesval 
 
Jag har valt att använda Behavioral Finance som en teoretisk utgångspunkt. Behavioral 
Finance är ett omfattande forskningsområde med olika perspektiv på beteende och 
psykologiska faktorers påverkan på bland annat finansmarknaden. Min teoretiska avgränsning 
är att jag har koncentrerat mig på några få begrepp: beslutsfattande, flockbeteende och 
rationellt och irrationellt beteende. Dessa begrepp framstod på ett tidigt stadium som relevanta 
och ofta förekommande i tidigare forskningsstudier. Vidare har jag avgränsat mitt empiriska 
urval till analytikers egna beskrivningar. Motivet till den empiriska begränsningen var att de 
är viktiga aktörer samt att det fanns en praktisk anledning till urvalet som beskrivs i det 
praktiska metodavsnittet. Många teorier om beslutsfattande har varit experimentella och då 
utgått ifrån kvantitativa metoder. Jag har istället valt att utgå ifrån kvalitativa metoder för att 
kunna undersöka hur analytikerna inom den svenska finansbranschen upplever sitt eget 
beteende under en finanskris. Bakgrunden till valet är att Behavioral Finance har blivit mer 
betydelsefullt och kommer antagligen att få ännu större betydelse i framtiden.  
 

2.2 Förförståelse 
 
”Man förstår något nytt genom att inordna det i tidigare kunskap. Man har en förförståelse, 
för att förstå måste man redan ha förstått”. (Wallén 1996) 
 
I enlighet med Holme och Solvang (1991) så är förförståelsen den uppfattning som man har 
om en företeelse och som kommer från personliga erfarenheter, utbildning och annat 
vetenskapligt arbete. Hartman (2004) och Johansson Lindfors (1993) menar på att den 
personliga erfarenheten är av särskild vikt. Men Olsson och Sörensen (2001) anser att 
personliga erfarenheter inte får överskugga och påverka objektiviteten i observationer och 
resultattolkning. Mina personliga erfarenheter som är relevanta för den här uppsatsen är 
framförallt mina arbetslivserfarenheter inom bankväsendet. Detta har gett mig en inblick och 
bred översikt över hur komplex finansmarknaden är även om jag själv inte har jobbat som 
analytiker. Det har genom media varit svårt att undgå dagens finanskris. Media har bidragit 
till att mitt intresse ökat för ämnet Behavioral Finance. Jag har under min studietid kommit i 

I 
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kontakt med ämnet vid ett tillfälle och därifrån uppstod ett intresse till att forska vidare inom 
ämnet. Mitt val av teorier var inte heller en slump, utan jag har sedan tidigare stött på en del 
av dessa teorier i andra sammanhang, från till exempel media. Jag använde även mitt eget 
kontaktnät och tog kontakt med en forskare inom beslutsteori som gav tips om bra litteratur. 
Det är viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse och vad som ligger i den. 
Förförståelsen får inte överskugga de resultattolkningar som kräver ett mer subjektivt 
angreppsätt, utan man måste vara öppen för oväntade resultat. Jag har försökt att hålla mig 
öppen för olika tolkningar och vara medveten om min egen bild och förförståelse av ämnet 
Behavioral Finance. När det gäller specifika teorier har min förförståelse varierat och jag har 
läst in en hel del om beslutsteori. 
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Inom vetenskapen åsyftar uttrycket kunskapssyn i regel den verklighets- och den 
vetbarhetsuppfattning som forskaren har. Verklighetsuppfattningen syftar till sättet som man 
uppfattar den verklighet som ska studeras medan vetbarhetsuppfattningens syftar till sättet 
som man väljer att studera denna verklighetsuppfattning (Johansson Lindfors 1993). De två 
stora inriktningarna när det gäller kunskapssyn är hermeneutik och positivism. Inom den 
hermeneutiska kunskapssynen närmar sig forskaren forskningsobjektet subjektivt, utifrån sin 
egen förförståelse. De tankar, intryck och känslor som forskaren har sedan tidigare är snarare 
en tillgång än ett hinder för att tolka forskningsobjektet. En huvudpunkt i hermeneutiken är att 
den som tolkar har en förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap. Denna 
förförståelse behöver också artikuleras och göras medveten. (Wallén 1996). Positivisten 
studerar gärna forskningsobjektet bit för bit, medan hermeneutikern försöker istället att se 
helheten i forskningsproblemet (Patel och Davidson 1994). Vidare beskriver Johansson 
Lindfors (1993) hur människosynen skiljer sig mellan de båda kunskapssynerna. Enligt det 
hermeneutiska perspektivet anses människan vara aktiv, till skillnad från det positivistiska 
perspektivet där människan anses vara passiv. För att nå fram till en god förståelse av det 
studerade problemet kan forskarens relation till forskningsobjektet pendla mellan att inta 
objektets synvinkel, det vill säga den intervjuade, eller subjektets synvinkel, det vill säga 
intervjuaren (Patel och Davidson 1994). 
 
Hermeneutiken handlar om att tolka innebörder (Wallén 1996). I min uppsats har jag valt en 
hermeneutisk ståndpunkt, eftersom jag har undersökt hur analytikerna inom finansbranschen 
upplever och uppfattar sitt eget beteende och sina egna handlingar. Jag har valt att tolka 
innebörder i deras upplevelser, som för övrigt är en av hermeneutikens huvudpunkter. Men 
samtidigt har jag försökt att inte övertolka mitt empiriska material. Det kan vara svårt i en 
intervjusituation att exakt veta vad den intervjuade egentligen menar. Efter den första 
intervjuanalysen skickades intervjucitaten med mina tolkningar och kommentarer till 
intervjupersonerna som på så sätt gavs möjlighet att förtydliga sin mening. Frågeställningen 
och syftet med min uppsats handlar om intervjupersonernas uppfattning om sitt eget beteende 
under en finanskris. Därför är intervjupersonernas egen tolkning viktig och inte hur de rent 
objektiv beter sig. 
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2.4  Litteratursökning 
 
Sökandet av litteratur för att vidare granska den är en tidskrävande process (Patel och Davison 
2003) och man bör vara realistisk. Man bör väga tidsåtgången mot den information som är 
nödvändig att ha. Litteratursökningen är en del av forskningsarbetet, men får inte ta alltför 
stor del. Vidare kan det vara svårt att hitta aktuell information inom det valda 
undersökningsområdet (Patel och Davidson 2003). Ett annat sätt att söka sekundära källor är 
att intervjua forskare inom området som kan ge tips och råd om relevant litteratur. Ytterligare 
ett sätt är att söka efter review artiklar som sammanfattar forskning inom ett område. 
 
Beroende på teoretisk utgångspunkt har jag varierat mina sökningar. När det gäller 
beslutsteori började jag med att intervjua en forskare inom området för att få litteraturtips. 
Forskning om flockbeteende sökte jag främst i databaser för artiklar och böcker. Detsamma 
gäller för metodlitteratur. Vidare sökte jag forskningsartiklar om beteende och IT-krisen. 
 
När det kommer till själva sökningen av vetenskapliga artiklar använde jag mig främst av 
databasen Business Source Premier. Här valde jag att använda sökord som ”Internet bubble”, 
”Behavioral Finance” och ”Herd Behavior” och sökorden kombinerades även. Jag sökte även 
på kända forskarnamn inom området bland andra Kahneman och Tversky. För att få en 
bredare sökning valde jag att komplettera med två ytterligare databaser, Emerald och 
PsycINFO. Databasen PsycINFO använde jag främst till att söka artiklar om beslutsteorier 
medan databasen Emerald var ett direkt komplement till den förstnämnda databasen Business 
Source Premier. Därmed fann jag artiklar som passade in på min frågeställning och syfte. I 
tabell 2.1 nedan visas antalet träffar för respektive databas. 
 
 
Tabell 2.1 ”Sökord” 
 

Sökord Business Source 
Premier 

Emerald PsycINFO 

”Internet Bubble” 610 327  
”Behavioral Finance” 1466 1839  
”Herd Behavior” 134 309 380 
”Kahneman andTversky” 164 412  
”Prospect theory”   685 
”Rationality and 
Irrationality” 

  191 

”Rules of Thumb”   176 
 
 

2.5 Källkritik 
 
Vid insamling av material från annan litteratur gäller det som forskare att kritiskt granska de 
källor som används i studien. Kritisk granskning innebär att man som forskare bör ifrågasätta 



KAPITEL 2 – TEORETISK METOD   

~ 9 ~ 
 

olika antaganden, ifrågasätta påståenden som saknar belägg, jämföra olika forskares resultat 
för att utifrån allt detta göra en bedömning (Bell 2006). Jag har valt att utifrån de vanligaste 
metodprinciperna: äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén 2005), granska 
mina källor. Dessutom kan det vara av värde att använda sig av senare publicerad forskning 
för att få en ökad trovärdighet till den egna studien.  
 
Teorierna är vedertagna inom forskningen och därmed uppfyller de äkthetskriteriet, 
oberoende samt tendensfrihet. Teorierna om beslutsfattande är välbeprövande genom 
experimentella studier. Dessutom belönades Kahneman med Nobelpriset i ekonomi 
(Kahneman 2003). När det gäller tidssambandet finns ingen anledning att anta att källorna 
inte uppfyller kriteriet. Däremot är en del av studierna gjorda för ganska länge sedan, men 
senare forskning har bekräftat hypoteserna och tidigare reslutat. Källorna består till större 
delen av vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter och där granskats 
innan publicering. När det gäller böcker finns inte samma granskning och där kan författarnas 
egna åsikter få ett större genomslag. Jag har försökt att ta hänsyn till detta och där det har varit 
möjligt gått till de källor som författarna har angivit. Källorna till olika forskningsmetoder har 
framförallt bestått av ett antal metodböcker som ofta citeras och används i andra uppsatser. En 
del av dessa är äldre litteratur men de är fortfarande relevanta. Även nyare metodartiklar som 
publicerats i vetenskapliga tidsskrifter har använts. 
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3. STUDIENS TEORETISKA RAMVERK 
   

nom den teoretiska referensramen kommer jag att presentera och redogöra för de 
teorier som utgör verktygen i undersökningen, teoretiska begrepp som beskriver 
beslutsfattande och Flockbeteende. Avslutningsvis har jag valt att förtydliga teori 

avsnittet genom visa en sammanfattande bild av kapitlet.  
   

3.1 Teoriöversikt 

 
För att förtydliga teori avsnittet har jag valt att ge en inledande översikt över avsnittets 
uppbyggnad. Som figuren visar är utgångspunkten området Behavioral Finance sedan 
beskrivs en rad välbeforskade teorier om rationellt och irrationellt beteende och 
beslutsfattande under osäkerhet.  
 
 
   
  Behavioral Finance            Rationellt och Irra-                Flockbeteende Teorier om besluts- 
                       tionellt beteende                                                                     fattande          
 
 
 Figur 3.1 ”Teoretisk översikt” 
  
 

3.2 Behavioral Finance 
 
Begreppet Behavioral Finance har blivit mer och mer vanligt. Stracca (2004) anser att 
området är ett av de mer dynamiska och lovande inom ekonomisk forskning. Det dyker upp 
lite här och där och intresset har inte bara ökat hos forskarna, utan även i praktiken, där 
beteendet hos aktörerna på finansmarknaden blir allt mer viktigt. Shefrins (2002) definition av 
Behavioral Finance anser jag vara en generell förklaring av begreppet,  
 
”Behavioral Finance är en sammansmältning av psykologi och finansbeteende – beteendet 
hos utövare, det vill säga, de som utövar ämnet finans på något sätt. Exempelvis, 
Portföljförvaltare, Konsulter, Investerare, Börsmäklare, Finansanalytiker, Investment 
Bankers, Företagsledare.” 
 
Behavioral Finance kan delas in i två huvudsakliga block; det ena är den kognitiva psykologin 
som berör hur människan tänker och den andra är begränsningen för arbitrage vilken åsyftar 
marknadens ineffektivitet (Ritter 2002). Jag kommer endast att rikta in mig på det 
förstnämnda blocket, det vill säga, studera och analysera hur analytikerna beskriver sitt 

I 
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tänkande under en finanskris. Där kommer jag utifrån mina olika teorier fördjupa mig i varje 
enskilt område, såväl teoriavsnitt, empiri och analys. 
 
Behavioral Finance är inget nytt fenomen utan kan dateras till 70-talets början. Då 
genomfördes ett flertal studier och resultatet stod i kontrast till den rationella beslutsfattaren 
såsom han/hon beskrivs i traditionell ekonomisk teori. Från att har ansetts vara ett relativt 
kontroversiellt område har ämnet med den växande forskningen vunnit mer acceptans. Några 
frontfigurer är Kahneman och Tversky, som har kommit med inflytelserika teorier för hur 
beslutsfattare och investerare fattar beslut under risk och osäkerhet, och hur de använder sig 
av tumregler i osäkra och komplexa miljöer. 
 
Behavioral Finance har tillfört olika aspekter av mänskligt beteende till traditionell ekonomisk 
teori. För att öka förståelsen om analytiker och investerare (McGoun och Skubic 2000). 
Exempelvis har Barberis, Shleifer, och, Vishny (1997) kommit med en modell baserad på 
psykologiska begrepp om typiskt investerarbeteende. De föreslår att investerare ignorerar 
sannolikhetsberäkningar och att investerare är dåliga på att uppdatera eller ändra sina tidigare 
uppfattningar trots ny information som kan kräva ett annat tänkesätt. När dessa två tendenser 
till beteenden kombineras leder det till en underreaktion i vissa situationer och en 
överreaktion i andra situationer. Amir och Ganzach (1998) fann att tidigare forskning hade 
visat både på överreaktion och underreaktion i analytikers prognoser. Därför utförde de en 
undersökning som prövade teorier om beslutsfattande, där man har studerat vad det är som 
leder till överreaktion och underreaktion, och resultaten visade att det fanns en tendens till en 
överreaktion i positiva prognosmodifieringar och en underreaktion i negativa 
prognosmodifieringar.  Det här tyder på att investerares beteende inte alltid är rationellt.  
 

3.3 Rationellt och Irrationellt beteende 
  
I stora drag kan man karakterisera individuellt beteende som rationellt eller intuitivt. Intuitivt 
beteende anses ofta vara detsamma som irrationellt.  I många fall ser vi oss som rationella 
beslutsfattare, men i realiteten är det mest troligt att beslutsbeteende grundar sig på en mix av 
både rationellt och intuitivt beslutsfattande (Pennington 2002). Det rationella perspektivet är 
tidskrävande och ganska komplext jämfört med det intuitiva perspektivet som är snabbt och 
enkelt eftersom människor tenderar att fatta beslut intuitivt med minsta möjliga kognitiva 
ansträngning.   
 
De ekonomiska modeller som konstrueras i den akademiska världen i syfte att analysera 
diverse marknader, det vill säga, aktier, räntor, valutor och råvaror, baseras på antagandet att 
människor fattar beslut på strikt rationella grunder (Gyllenram 1998). Dessa modeller har 
kritiserats då människor inte alls anses handla enbart rationellt utan kan vara högst irrationella 
och emotionella i sitt beslutsfattande. Men även detta påstående har avfärdats som irrelevant 
med argumentet att det kommer att finnas tillräckligt med rationella arbitragörer för att 
försäkra att den rationella jämvikten fortfarande kommer att hålla i sig (F.M. De Bondt och H. 
Thaler 2002). 
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Det finns dock övertygande forskning som tyder på motsatsen, det vill säga, att irrationalitet 
är en viktig komponent i beslutsfattande. Brunsson (1982) argumenterade att inte ens experter 
kan agera helt rationellt och att irrationalitet är ett grundmönster i organisationsbeteende. 
Brunsson menar vidare att ett visst mått av irrationellt beteende är en nödvändig förutsättning 
för agerande i en komplex omgivning. Peters (2003) beskriver hur traditionell 
kapitalmarknadsteori förutsätter att marknader är effektiva därför att investerare är rationella, 
men den nya skolan i Behavioral Finance menar att individer gör beslut som är grundade på 
förutfattade meningar med hjälp av igenkänning. Peters menar vidare att investerare är 
irrationella om de använder fel metod för att lösa ett speciellt problem.   
 
Detta visar att svaret på frågan om vad som är rationellt beteende och vad som är irrationellt 
beteende inte är självklart. Men fler och fler forskare tycks vara överens om att irrationellt 
beteende är en viktig del i mänskligt beteende som har betydelse för finansbranschen. Det 
finns särskilt några områden som framhålls i diskussionen om rationellt och irrationellt 
beteende och dessa är flockbeteende och beslutsfattande.  
 

3.4 Flockbeteende 
 
Flockbeteende är en variant på irrationellt beteende för individen, men det kan också betyda 
en överlevnad för arten. Då en grupp människor utsätts för en yttre fara eller hot skapas en 
osäkerhetskänsla hos människan och som får de flesta att agera mer emotionellt än rationellt 
och därmed bete sig som medlemmar i flock istället för självständiga individer (Gyllenram 
1998). Flockdjursbeteende är en central faktor till varför människan vill tillhöra en grupp. 
Kindleberger (1999) beskriver masspsykologi eller flockbeteende som en tillfällig avvikelse 
från rationellt beteende, det vill säga, att svängningar indikerar när marknaden inte agerar 
rationellt. Ett rationellt handlande inom ekonomin betyder inte att alla aktörer har samma 
intelligens, samma erfarenhet och syften. Vilket innebär att varje enskild aktör kan handla 
rationellt, men resultatet med alla aktörer tillsammans blir istället ett irrationellt resultat. Ett 
exempel på detta är då åskådarna på en fotbollsarena ställer sig upp samtidigt för att se bättre 
eller då brandalarmet har gått och alla springer mot nödutgången samtidigt (Kindleberger 
1999).  
  
Flockbeteende har genom tiderna använts under osäkerhet för att förklara en rad finansiella 
kriser, varav en av dem är Northern Rock Bank kris år 2007. Under Northern Rock Bank 
krisen visade det sig att kunderna inte litade på att Bank of Englands finansiella stöd utan 
började ta ut sina pengar när de såg köerna växa utanför bankkontoren. De följde ett typiskt 
flockbeteende (Hallsworth och Skinner 2008).  Benägenheten till flockbeteende kan skilja sig 
mellan olika marknader och marknadsförhållanden. Makroekonomisk information snarare än 
bolags specifika information tenderar att ha ett mer signifikant värde till investerarnas 
beteende i marknader som visar på flockbeteende (Chang, Cheng och Khorona 2000).  
Vidare tenderar även beteendet att skilja sig under olika kriser (Chang, Cheng och Khorona 
2000). Även analytikernas uppskattning av sin egen förmåga att göra prognoser föreslås ha 
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betydelse för om analytiker gör djärva prognoser eller uppvisar ett flockbeteende (Clement 
och Tse 2005).  
 

3.5 Teorier om beslutsfattande 
  

3.5.1 Prospektteorin 
 
Länge var Bernoulli´s förväntade nyttoteori central bland teorier om beslutsfattande. 
Bernoulli ansåg att nyttofunktionen av välstånd är logaritmisk. Grundantagandet är att nyttan 
som tillskrivs vid ett givet ekonomiskt välstånd varierar inte med beslutstagarens initiala 
ekonomiska välstånd, dvs. den är referens oberoende (Khaneman 2003). När Kahneman och 
Tversky (2002) under slutet av 70-talet formulerade ett alternativ till nyttofunktionen, den så 
kallade ”Prospektteorin”, förändrades synsättet på individuellt beslutsfattande under risk. 
Modellen bygger på antaganden att människan är begränsat rationell och delvis styrs av 
känslor. Valliere och Peterson (2004) skriver att nyttan bestäms av vinst och förlust från en 
referenspunkt snarare än övergripande välstånd. Människor söker ofta risker under förluster 
när de kan nå en referenspunkt, medan de undviker risker i vinstsituationer. I figur 3.2 visas 
kärnpunkten i prospektteorin där värdefunktionen och förluster är relaterad till en 
referenspunkt. En vara är värd mer när man uppfattar den som någonting som skulle kunna bli 
förlorat jämfört med när om den uppfattas som en potentiell vinst (Thaler 1980). 
 
 
                                                          VALUE 

 
 
 
 
                                           OUTCOME 
                                                        LOSSES                          GAINS 

 
 
 
 
Figur 3.2 ”Utility Function under Prospect Theory” 
(Bodie, Kane och Marcus 2008) 
  
 
Undersökningar har visat att människor är mindre känsliga för osäkerhet än för risk (Tversky 
och Fox 2002). Beslutsfattande under osäkerhet kan exempelvis vara att investera på börsen. 
Marknaden kan bete sig hur som helst och man vet inte om den kommer gå upp eller ner. Det 
finns två olika aspekter till beslutsfattande under osäkerhet, dels önskan om möjligt utfall och 
dels att det kommer att inträffa. Människor föredrar att spela på det säkra framför det osäkra. 
Människor är till naturen generellt sätt riskaverta, vilket betyder att de undviker risk. Vidare 
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har det diskuterats hur skillnaden ser ut mellan osäkerhet och risk. Något som är osäkert kan 
även vara risktagande och vice versa. (Kahneman och Lovallo 2002). 
 
Kahneman och Tversky (2002) beskriver i en undersökning hur människor i osäkra situationer 
inte alls är speciellt rationella. Figuren 3.3 nedan beskriver undersökningen och dess resultat. 
Antalet aktörer som medverkade i undersökningen var totalt 72 personer. Försökspersonerna 
fick göra alternativa val mellan penningsummor vilka hade varierande sannolikhet att 
erhållas. Inom parenteserna anges antalet procent som valde respektive möjliga alternativ. 
 
 
Problem 1                                                                                       Problem 2 
 
 
A: 2.500 kr med                                   B: 2.400 kr def-    C: 2.500 kr med                                   D: 2.400 kr med                                                                        
      möjlighet .33                                        initivt       möjlighet .33                                        möjlighet .34 
      2.400 kr med         0 med möjlig-   0 med möjlig- 
      möjlighet .66         het .67   het .66 
      0 med möjlig- 
      het .01 
                    (18%)                                                  (82%)                     (83%)                 (17%) 
 
 
Figur 3.3 ”Undersökning om hur människor reagerar i osäkra situationer” 
(Kahneman och Tversky 2002) 
 
 
Enligt undersökningen visade det sig att 82 % av de tillfrågade valde B i Problem 1 och 83 % 
valde C i Problem 2. Hade deltagarna agerat utifrån ett rationellt beteende så hade de som valt 
B också valt D, då dessa alternativ ger den största sannolikheten till vinst. Eftersom merparten 
inte gjorde det, så kan man dra som slutsats att de har agerat utifrån ett irrationellt beteende 
(Kahneman & Tversky 2002). 
 

3.5.2 Tumregler vid beslutsfattande 
 

I vardagen finns inte tid att reflektera i någon större utsträckning. Därför kan det vara lätt att 
falla tillbaka på tidigare erfarenheter, sociala normer och intuitiva perspektiv när individiden 
fattar beslut under tidspress. Detta perspektiv har av Kahneman och Tversky (1973) kallats 
för tumregler för tänkande (Heuristics of thinking).  Det innebär att omdömet under osäkerhet 
ofta vilar på ett begränsat antal av förenklade tumregler istället för mer omfattande och 
formella beräkningsproccesser. Idén spred sig snabbt till akademisk psykologi och påverkade 
teori och undersökningar inom olika områden som ekonomi, juridik, medicinsk och politisk 
vetenskap. Budskapet var alldeles nytt och ifrågasatte de klassiska modellerna som fanns om 
bedömningar och beslut och erbjöd nu istället ett kognitivt alternativ (Gilovich och Griffin 
2002). 
 
Termen heuristik beskriver ett sätt att tänka och resonera på och är en samling strategier som 
bygger på användning av tumregler. Att använda sig av heuristiker eller tumregler kan 
sammanfattas som att man använder sig av ett provisoriskt resonerande beträffande 
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rimligheten i en tänkt lösning på ett problem (Schoenfeld 1985). Det som utmärker detta sätt 
att tänka är förmågan att generalisera och slutleda. Vi använder oss av generella tumregler i 
vardagen för att förenkla och underlätta när vi fattar beslut. Tumreglerna hjälper oss att 
uppskatta hur troligt ett visst utfall blir genom sannolikhetsbedömningar. Kahneman och 
Tversky (1974) har visat i en av sina undersökningar på felbedömningar då vi gör 
sannolikhetsbedömningar beroende på användandet av heuristiker såsom representativitet, 
tillgänglighet och förankring/justering. Representativitet som utgör den första tumregeln 
beskriver hur vi tenderar att bedöma sannolikheter på basis av likhet. Hur representativ A är 
för B beror på hur lik A är B. Sannolikheten till ett samband mellan A och B minskar då vi får 
mer fakta att utgå ifrån. Nästa tumregel är tillgänglighet och beskriver att när vi bearbetar ny 
information söker vi efter information som finns lagrad i minnet. När vi fattar beslut kommer 
vi utgå ifrån den information som kommer från emotionella händelser, händelser som 
uppkommer mera frekvent, eller om det precis har inträffat. Det är lätt att felbedömningar 
inträffar då vi utgår ifrån denna information och missar annan viktig information. Förankring 
och justering är den sista tumregeln som beskriver hur vi tenderar att uppleva svårigheter när 
det gäller att utföra korrekta justeringar från ett fixerat till ett fast värde. Forskningen har visat 
att människor inte justerar nog mycket utan är starkt influerade av den initiala förankrings 
punkten. Förväntningar kan också vara en förankringspunkt vilket har betydelse för hur 
problem blir lösta (Pennington 2002). Speciellt höga värden leder till otillräckliga justeringar, 
och resultatet av detta är en ökad risk för att göra en dålig bedömning eller att fatta ett dåligt 
beslut (George, Duffy & Ahuja 2000). 
 

3.5.3 Två kognitiva system 
  
Kahneman (2003) skriver i en studie om komplexa bedömningar och val att dessa i det 
vardagliga språket kallas för intuition. Vilket betyder att man direkt kommer fram till ny 
kunskap utan någon form av tänkande eller resonerande i mellanled. En annan observation var 
att omdömen kan modifieras och att tankegången istället är mer resonerande. Dessa två typer 
av processer, som Stanovich och West (2000) kallar för System 1 och System 2, representerar 
olika kognitiva funktioner. 
                                       
                                                               
 
                           
                                                                                                                         

                    Snabb, Parallell, Automatisk,                      iell, Kontrol-  
                   Utan ansträngning, Associati 
                   Långsam inlärning och K 

                                    
                                                                                                                         
  
 
                                             Det uppfattade,             
 
 
 
 
Figur 3.3 ”Metod och Innehåll i Två Kognitiva System” 
(Kahneman 2003) 

 
Snabb, Parallell, Automatisk, 
Utan ansträngning, Associativ, 
Långsam inlärning och Känslosam 
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Flexibel och  
Neutral  

Det uppfattade, 
Pågående stim- 
lans, Stimulus- 
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Konceptuella representationer, 
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Kan bli framkallat av språk 
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Bilden visar hur uppfattningen i System 1 utgår ifrån intuition, förmågan att snabbt förstå 
något. Det är ett förfarande som karaktäriseras av följande: typiskt snabb, automatisk, 
obesvärad, förenande, villkorslös, dvs. svårt med själviakttagelse och ofta känslomässigt 
belastad; ofta styrda av vanor och därför svårt att kontrollera eller modifiera. I System 2 är 
tankeproceduren långsammare, mer ansträngande, större möjlighet till ett medvetet 
övervakande och avsiktligt kontrollerande; tankeprocesserna är också relativt flexibla och 
möjligt regelstyrda. Effekten av jämnlöpande kognitiva uppgifter visar på om en mental 
process hör till System 1 eller System 2 (Kahneman 2003). Eftersom kapaciteten för den 
mentala ansträngningen är begränsad, brukar kraftansträngande processer tendera att avbryta 
varandra, medan mindre ansträngande processer varken påverkar eller orsakar konflikter när 
de kombineras med andra uppgifter (Kahneman 1973). Ett exempel på detta kan vara 
bilkörning som för en rutinerad förare är en ganska automatiserad uppgift. Bilföraren kan köra 
bilen och föra ett samtal eller lyssna på radio samtidigt. Men uppstår en oväntad 
trafiksituation riktar föraren all sin uppmärksamhet mot det som händer i situationen och 
samtalet eller radiolyssnandet avbryts. 
 
Vidare kan man fråga sig varför vissa tankar kommer upp snabbare än andra? Fastän vi under 
årens lopp samlar på oss en hel del information och tankar så är det en specifik tanke av dessa 
som vi väljer. Kahneman (2003) menar på att det har och göra med tillgången, det vill säga 
lättillgängligheten till just den tanken. 
 

3.6 Sammanfattning av teoriavsnittet 
 
Jag börjar med att titta på den figur som introducerades i början av kapitlet. Här har jag lagt 
till korta kommentarer under varje rubrik avsnitt, där min teori har behandlats. Nedanför 
figuren har jag skrivit en mer utförlig sammanfattning. 
 
 
 
Behavioral Finance             Rationellt och Irra-               Flockbeteende                       Teorier om besluts- 
                      tionellt beteende                                                                     fattande          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 ”Teoretisk sammanfattning” 
 
 

- Behavioral Finance 
har tillfört olika 
aspekter av mänskligt 
beteende till 
traditionell ekonomisk 
teori. 

- I stora drag kan man 
karaktärisera 
individuellt beteende 
som rationellt eller 
intuitivt (Irrationellt) 

- Flockbeteende är en 
variant på irrationellt 
beteende för individen, 
men kan också betyda 
en överlevnad för 
arten. 

-  Det finns en rad 
teorier om 
beslutsfattande, men de 
forskare som ofta 
citeras inom området 
Behavioral Finance är 
Kahneman och 
Tversky. 



KAPITEL 3 – STUDIENS TEORETISKA RAMVERK   

~ 17 ~ 
 

 
Kapitlet började med att beskriva begreppet Behavioral Finance. Behavioral Finance är ett 
område som har tillfört olika aspekter av mänskligt beteende till traditionell ekonomisk teori. 
Studier inom området har visat att aktörer inom finansbranschen inte alltid handlar rationellt. I 
stora drag kan man karakterisera individuellt beteende som rationellt eller intuitivt. Intuitivt 
beteende anses ofta vara detsamma som irrationellt.  Frågan om vad som är rationellt beteende 
och vad som är irrationellt beteende inte är självklart. Men fler och fler forskare tycks vara 
överens om att irrationellt beteende är en viktig del i mänskligt beteende som har betydelse 
för finansbranschen. Det finns särskilt några områden som framhålls i diskussionen om 
rationellt och irrationellt beteende och dessa är flockbeteende och beslutsfattande. 
Flockbeteende är en variant på irrationellt beteende för individen, men det kan också betyda 
en överlevnad för arten. Även flockbeteende har undersökts i ett antal studier som handlar om 
skillnader under olika kriser och i olika marknader. Det finns en rad teorier om 
beslutsfattande, men de forskare som ofta citeras inom området Behavioral Finance är 
Kahneman och Tversky. De har beskrivit hur omdömet under osäkerhet ofta vilar på ett 
begränsat antal av förenklade tumregler istället för mer omfattande och formella 
beräkningsprocesser.Två typer av processer har beskrivits för intuitiva bedömningar och ett 
mer reflekterande tänkande. Dessa två typer av processer representerar olika kognitiva 
funktioner hos individen. Sammanfattningsvis påverkas alltså människor dels av sitt eget 
tänkesätt och dels av hur andra människor agerar även om informationen rent objektivt är 
opåverkad.    
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4. PRAKTISK METOD 
 

 den praktiska metoden beskrivs studiens upplägg och genomförande. Kapitlet börjar 
med att beskriva perspektiv och angreppsätt för utformningen av studien. Sedan 
beskrivs undersökningsmetod, intervjumanual och hur genomförandet av intervjuerna 

har gått till. Bearbetningen av intervjuerna beskrivs sedan och till sist görs en genomgång av 
studiens trovärdighetskriterier och äkthetskriterier.     
 

4.1 Perspektiv 
 
I varje forskningsstudie är det viktigt att synliggöra vilket perspektiv som studien utgår från. 
Bland annat ger perspektivbeskrivning en större möjlighet att bedöma studiens relevans 
(Thurén 2005). Jag har valt att tolka analytikernas perspektiv utifrån en teoretisk referensram. 
Utgångspunkten är analytikernas perspektiv och subjektiva upplevelse av sitt beteende och 
förståelse av sina handlingar. Det är just det subjektiva som är centralt för att få kunskap om 
vilken mening och innebörd intervjupersonerna, analytikerna, förstår sina handlingar (Lantz 
2007). Den teoretiska referensramen bygger på välbeprövad forskning. Analytikernas egna 
upplevelser har dock inte forskats på i samma utsträckning. Det finns två typer av perspektiv i 
den här studien, dels det teoretiska och dels det empiriska. Den här studien bidrar till 
teoriperspektivet genom att utforska upplevelsedimensionen eftersom tidigare studier mer 
fokuserat på beteende. Studien kan också bidra till att öka förståelsen hos analytikerna för det 
egna arbetet och därmed också vidga analytikerperspektivet. 
 

4.2 Angreppssätt 
 
Som vetenskapliga angreppssätt finns det tre olika begrepp: deduktion, induktion och 
abduktion som anger de olika sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och 
empiri. Det deduktiva angreppssättet innebär att forskningen går från teori till empiri, medan 
det induktiva innebär mottsatsen (Patel och Davidson 1994).   
 
Jag har vid utformningen av denna uppsats använt mig av ett abduktivt angreppsätt, vilket kan 
likställas med den gyllene medelvägen som Johansson Lindfors (1993) menar på vara det 
tredje angreppssättet. Detta angreppssätt är en kombination av deduktion och induktion (Patel 
och Davidson 1994), eller som Johansson Lindfors (1993) beskriver det, en växelverkan 
mellan det induktiva och det deduktiva angreppssättet. Wallén (1996) menar vidare att 
abduktion är ett sätt att dra slutsatser om vad som är orsak till eller har föregått en 
observation. Jag valde det abduktiva angreppssättet därför att det finns teorier inom området, 
men de täcker inte min frågeställning och min empiri kan användas för att förbättra den 
teoretiska förståelsen.  
 

I 
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I figur 4.1 beskriver jag den arbetsgång som jag har använt mig av i denna uppsats. Där kan 
man se hur jag börjar med att utgå ifrån empirin för att få en förförståelse. Utifrån 
förförståelsen valde jag frågeställningar samt den teori som jag tycker verkar vara relevant för 
min studie. För att sedan återgå till empirin igen då jag utförde mina intervjuer. Intervjudata 
bearbetades och prövades mot de teoretiska utgångspunkterna för att slutligen tolkas och 
presenteras i resultat.  
 
            
 Deduktion 
                                               2.Teori                    
                                                                                                                     4.Teori 
                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     5.Tolkning och resultat     
                                                                                                                    
                                     1. Förförståelse                                                                   
                                                                        3.Intervju 
 
 
 
Induktion     Tid            
 
 
Figur 4.1”Min arbetsgång” 
 (Alvesson och Sköldeberg 1994) 

 

4.3 Undersökningsmetod 
 
Undersökningsmetod syftar till att beskriva hur forskaren väljer att bearbeta och analysera 
information. Med kvalitativ inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen 
fokuserar på kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel och Davidson 2003). Vidare 
beskriver Kvale (1997) att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. För denna uppsats 
har jag valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Där jag har intervjuat fem 
analytiker inom finansbranschen, alla på höga positioner. Jag anser att den kvalitativa 
undersökningsmetoden har varit den mest passande då jag är intresserad av att undersöka 
upplevelser. Mig veterligt finns inte några studier gjorda som undersöker vilken mening och 
förståelse analytiker har av sina handlingar under en finanskris, när det gäller rationellt och 
irrationellt beteende. Detta styrks också av Burton (2007) som framhåller att kvalitativ 
forskning inte använts i studier av beteende och finansforskning. Han skriver: 
 
”Notable amongst these is the ”over-reaction effect” which has been investigated extensively 
using quantitative research methods (DeBondt and Thaler, 1985; Power et al., 1991), despite 
the rationale for its existence being based firmly on models of heuristics and biases drawn 
from psychology literature (Khaneman and Tversky, 1979; March and Shapira, 1987).” 
(Burton 2007, sid. 8) 
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Därför är ansatsen explorativ även om frågeställningarna styrs av teorier som bygger på 
tidigare experimentell forskning. Med en kvantitativ studie exempelvis en enkät, hade 
möjligheterna minskat att få fenomenet belyst från analytikernas perspektiv.   
Giltigheten i den kvalitativa analysen bestäms av hur väl helhetens mening blivit bevarad. 
Oftast när det kommer till kvalitativa intervjuer används ett mindre antal intervjuer, därför bör 
analysens giltighet diskuteras ur en annan infallsvinkel än om stickprovet är representativt för 
populationen (Lantz 2007). Nackdelen som följer med en kvalitativ analys enligt Lantz (2007) 
är att resultatens och slutsatsernas giltighet är svåra att kritisera och värdera. Vidare anser 
Lantz (2007) att resultat som är baserade på öppna intervjuer kan tolkas fel. Därför har jag 
använt mig av en semistrukturerad intervju där svaren kan jämföras mellan intervjupersoner. 
När man använder sig av den kvalitativa undersökningsmetoden finns det en del etiska 
riktlinjer och koder som man bör ta hänsyn till under undersökningen. Etiska koder och 
teorier är sällan några bestämda lösningar för de avgöranden som ska fattas under ett 
forskningsprojekt. Istället kan man säga att de mer liknar texter som ska tolkas än regler som 
ska följas (Kvale 1997). Enligt Kvale (1997) finns det tre etiska riktlinjer för forskning om 
människor: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke 
betyder att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, om 
upplägget av undersökningen, och om deltagandets risker och fördelar. Vidare betyder det 
också att undersökningspersonerna deltar frivilligt och att de har rätt att dra sig ur när de vill. 
Konfidentialitet betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 
kommer att redovisas. Slutligen konsekvenser syftar på den etiska principen om 
fördelaktighet som innebär att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som 
möjligt. I min undersökning var analytikerna väl informerade om deras etiska rättigheter. 
Innan intervjun satte igång informerade jag om undersökningens syfte, att de och deras 
företag kommer att vara anonyma och att de skulle få en sammanställning av intervjun 
skickad för deras godkännande. 
 

4.4 Val av respondenter 
  
För att forskaren ska kunna göra en verklighetsbeskrivning behöver den först göra ett urval 
(Thurén 2005). För att kunna göra urvalet så behöver forskaren regler om hur den ska gå 
tillväga och hur urvalet ska se ut. I min studie önskade jag att basera urvalet på aktörer inom 
finansbranschen. Eftersom min studie är en intervjustudie fanns en begränsning i hur många 
respondenter som kunde tillfrågas. Utifrån det tidsutrymme som fanns och uppsatsens omfång 
begränsades antalet respondenter till fem. Vidare skulle urvalet omfatta personer med centrala 
analytiker positioner i större eller betydelsefulla banker på finansmarknaden. För att välja rätt 
urval till min studie började jag med att välja ut storbanker och nischbanker i Stockholm, där 
respektive banks huvudkontor är beläget. Därefter kontaktade jag bankerna via telefon och 
bad att få prata med en analytiker i central position. I fyra fall kunde den tillfrågade 
respondenten ställa upp för intervju vid den tidpunkt som var föreslagen. I ett fall kunde inte 
den tillfrågade respondenten som därför hänvisade till en annan person med liknande 
arbetsuppgifter. I det fallet tackade den personen ja till att delta i studien.  
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Urvalet som jag genomförde var ett icke-sannolikhetsurval, vilket betyder att det är jag som 
uppsatsskrivare som valde ut de olika informationsenheterna utifrån mina egna bedömningar, 
vad jag ansåg vara mest passande för min uppsats (Johansson Lindfors 1993). Sedan för att ta 
fram de rätta respondenterna för min studie så använde jag mig av bekvämlighetsurvalet, som 
i enlighet med Bryman (2004) är en vanlig metod att använda. Bekvämlighetsurvalet betyder 
att jag som uppsatsskrivare väljer mina respondenter utifrån vad som finns tillgängligt.  
Utgångspunkten för urvalet är att det inte ska ses som representativt för hela gruppen 
analytiker inom finansbranschen utan respondenterna representerar sig själva. Genom att välja 
personer i centrala positioner var tanken att dessa skulle ha en större erfarenhet och inflytande 
som kan spegla betydelsefulla aspekter av analytikernas syn på sitt eget beteende. Urvalet 
bygger således på kritiska fall. Enligt Kjaer Jensen (1995) kan forskaren välja kritiska fall för 
de är de mest relevanta att skaffa sig kunskaper om.   

  

4.5 Inför intervjuerna 
 
Ett grundantagande för en bra intervju är i enlighet med Jacobsen (1993) är att ha en bra 
inställning, vilket kan uttryckas på följande sätt: ha en ödmjuk attityd, var hövlig och 
synnerligen uppmärksam. Dessa ledord var något jag hade i åtanke under varje 
intervjutillfälle. I förberedelserna ingick även att testa bandspelare och göra noggranna 
vägbeskrivningar till respektive bankkontor. 
 
Respondenterna informerades vid telefonkontakten när de tillfrågades om de ville delta i 
studien, om studiens syfte att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Ingen enskild person 
skulle vara möjlig att identifiera i resultatet. Vidare informerades respondenterna om att 
bandspelare skulle användas. Däremot fick respondenterna inte se frågorna i förväg så de inte 
skulle styras till specifika svar (Kvale 1997). Samtliga respondenter samtyckte till 
förutsättningarna för intervjun. Enligt Patel och Davidson (2003) måste intervjupersoner få 
denna information före intervjun. Intervjupersonerna kan då ge ett informerat samtycke till att 
delta i studien.  
 

4.6 Intervjumanual 
 
Intervjumanualen var indelad i fem avsnitt bestående av totalt 20-tal frågor samt ett 
självskattningsformulär med åtta påståenden (se bilaga: 1). Frågorna inkluderade 
bakgrundsfrågor och teman som bygger på studiens frågeställningar. I den första delen, 
inledningen, ställdes allmänna frågor om respondentens nuvarande och tidigare arbete och 
utbildning. Den andra delen innehöll en rad frågor om vad respondenterna generellt har för 
uppfattning om analytikers beteende under kriser. I den tredje delen ombads respondenterna 
att jämföra sin egen situation idag med situationen för ett år sedan. I den delen ställdes frågor 
om hur de ser på sitt beteende när det gäller risktagande och intuition och påverkbarhet. I den 
fjärde delen användes ett självskattningsformulär som underlag för diskussion om hur 
analytikerna uppfattar sig själva som personer i termer av flexibilitet, riskbenägenhet och 
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påverkbarhet. Här kunde analytikerna välja utifrån en tiosiffrig skala, där ett motsvarade 
stämmer inte alls och tio motsvarade stämmer helt och hållet. Den femte och sista delen i 
intervjumanualen handlar om omständigheter runt beslutsfattande och hur respondenterna ser 
på personliga kvalitéer hos analytiker. Intervjumanualen avslutades med frågan om 
respondenten ville tillägga något.  
 
Intervjuformen var semi-strukturerad där frågorna är mer allmänt formulerade än vad som är 
fallet vid strukturerade intervjuer och intervjuaren har också utrymme att ställa 
uppföljningsfrågor (Bryman 2004).  
 

4.7 Genomförande av intervjuerna 
 
I enlighet med Bell (2000) anser jag att det är viktigt att låta respondenten välja plats och 
tidpunkt för intervjutillfälle. Detta gjorde att jag lät respondenterna välja den tidpunkt som 
passade bäst för dem. De fick välja mellan tre olika veckodagar eftersom min tid var 
begränsad i Stockholm. Jag anser att svaren inte påverkades av att respondenterna inte fick 
full frihet till val av dag. Utan att det kändes mycket avslappnat och trevligt då vi satte oss 
ner. Bell (2000) menar på att det är viktigt att platsen för intervjusamtalet är ostört. Utan att 
telefonen ringer eller knackningar på dörren förekommer som stör kontinuiteten. Alla 
intervjuaktörer som jag träffade personligen intervjuades på sina företag. Detta ökar 
bekvämligheten för respondenterna och ett bättre svar, då de inte känner sig stressade. 
 

4.8 Access 
 
Accessproblematiken handlar om i vilken mån forskaren får tillträde till data och information. 
Vid ett intervjutillfälle är det viktigt att respondenterna är motiverade och känner förtroende 
för forskaren och forskningsprojektet. Risken är annars att man får fåordiga svar och att 
respondenten håller inne relevant information (Johansson Lindfors 1993).  I min studie kan en 
access problematik vara att respondenternas position kan göra att vissa frågor är känsliga 
affärsmässigt. Det vill säga, man vill inte framstå som irrationell. Det var dock inga 
svårigheter att få tid för intervju och alla tillfrågade tackade ja trots att de bara kunde välja på 
två bestämda dagar för intervjun. En motivationsfaktor i min studie var att flera av 
respondenterna uttryckte ett genuint intresse för forskningsområdet och av att få ta del av 
resultatet. 
 
I figur 4.2 har jag sammanställt en tabell över den access jag har fått till respondenterna och 
varje respondents avtalade tid samt den faktiska. Varje respondent fick ett fiktivt namn för att 
underlätta resultat presentationen. Modellen visar att de flesta av respondenterna höll tiden, 
vilket kan bero på att respondenterna har ett stressigt schema och att de ville hålla den tid som 
var beräknad. Den ända som gick över den avtalade tiden var Pär. Detta tror jag inte var av 
någon speciell anledning, utan kan vara av den enkla anledningen att Pär hade lite mer att 
prata om. Den respondenten med den kortaste tiden var Stefan. Detta kan tyda på att jag fick 
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en sämre uppfattning. Trots att Stefan hade den kortaste intervjutiden så var han lika 
informationsrik som Pär med den längsta intervjutiden.  
 
 
Tabell 4.2 ”Access till respondenterna” 
 
Intervjuperson Bransch Datum Avtalad tid Faktisk tid 

 
Pär Nischbank 12 april 45 min 55 min 
Bengt Storbank 13 april 45 min 38 min 
Ove Storbank 13 april 45 min 42 min 
Stefan Nischbank 13 april 45 min 32 min 
Göran Storbank 12 april 45 min 34 min 
 
 
 

4.9 Bearbetning av intervjuerna 
 
Varje intervju spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Svaren från varje respondent 
komprimerades genom att överflödig information sorterades bort, exempelvis upprepningar 
och ovidkommande exempel. I nästa steg jämfördes svaren på varje fråga mellan 
respondenterna med hjälp av en grov kategorisering baserad på intervjumanualens fem delar 
(Lantz 2007). Det tredje steget var att sammanfatta och analysera likheter och skillnader i 
respondenternas svar. I det fjärde steget förs en mer övergripande diskussion om de mest 
framträdande dragen i resultaten.   
 

4.10 Kritik primärkällor 
 
Som jag tidigare har nämnt kan en del frågor vara känsliga vilket gör att en del av svaren 
kanske inte är så ärligt formulerade vilket vore det optimala för att uppnå en god validitet. Ett 
sätt att hantera validitetsproblematiken är att granska variationen i svaren för varje 
intervjuperson. Till exempel motsägelser mellan självskattningen och i svaren på de öppna 
frågorna. Detta är en form av metodtriangulering vilket är ett sätt att stärka resultaten (Kjaer 
Jensen 1995). Det kan också vara så att en del respondenter inte har reflekterat över de här 
frågorna tidigare och därför inte kan ge ett fylligt svar. 
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5. EMPIRI 
 

et första steget i databearbetningen är att reducera datamängden (Lantz 2007). Här 
är det viktigt att göra en systematisk avvägning av vad som ska ingå i analysen och 
vad som väljs bort. Jag valde att fokusera på utsagor som direkt svarade på 

respektive fråga. 
 

5.1 Intervjuformulär 
 
I tabellen nedan presenteras citat från varje intervjuperson som exempel på hur personen har 
svarat. Varje persons svar sammanfattas under citatet i en kommentar. 
 
 
Fråga: Tror du att det finns en likhet i agerandet hos analytikerna inom finansbranschen 
under IT-krisen och dagens finanskris? I sådana fall vad? 
 
Intervjuperson Citat 

 
Pär  

”Det tror jag absolut! Det är väldigt stora likheter generellt. Det är första gången 
som en kris drabbar oss själva. Jag tror att rent handelsmässigt är det ingen större 
skillnad på agerandet utan jag tror att det är exakt likadant. Jag tror att det finns en 
naiv vilja till att det ska upp och jag tror att det finns en extrem tillit till att det är 
viktigare att ha rätt än att tjäna pengar.” 
 

  
 
 
 
 

 
Sammanfattningsvis menar Pär att man beter sig likadant i de två kriserna och vidare 
tror Per att analytikerna anser att det är viktigare att ha rätt än att tjäna pengar.  
Skillnaden är att det i den nuvarande krisen är första gången som de drabbar 
analytikerna själva, som verksamhet.  
 

Bengt  
”Ja, det finns vissa likheter absolut! Fast det finns vissa skillnader också. Liksom i 
alla kriser så tenderar man att vara annorlunda mot allt vi har sett innan.” 
 

 
 
 
 

 
Bengt anser att det finns både likheter och skillnader. Analytikernas beteende under 
respektive kris har absolut en hel del likheter, men det finns även skillnader i att man 
beter sig annorlunda. Vidare beskriver Bengt att kriserna i sig skiljer sig åt, vilket 
också kan påverka att beteendet hos analytikerna skiljer sig åt.  
 

Ove  
”För det första är det olika former av kriser. Man kan bli väldigt rädd i de här 

D 
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situationerna att våga ha en åsikt, men till sist det vi får betalt för är att ha en åsikt, 
därför måste vi våga ha en åsikt. Det jag jobbar med är väldigt näringsorienterande, 
så vi hatar att ha fel, samtidigt måste vi våga ha fel för att kunna vinna och ha rätt. 
Jag brukar säga till mina kollegor att det sämsta vi kan göra är strutsmentaliteten, 
sticka huvudet i sanden.” 
 

 
 
 
 

 
Ove beskriver kriserna som olika sorters kriser. Skillnaden är att IT-krisen var en 
bolagskris och dagens kris har framförallt drabbat konsument/bank sektorn. En 
ytterligare skillnad menar Ove vara att bankkriser generellt är svårare att reparera. 
Sammanfattningsvis tror Ove att beteendet inte skiljer sig åt mellan de två kriserna. 
Han beskriver att analytikerna under osäkerhet är rädda för att ha en åsikt, men att de 
måste våga, annars uppfyller de inte vad som förväntas av dem. 
 

Stefan  
”Ja, det finns en likhet i det att jag har en utgångspunkt att det är vår psykologi som 
styr handlingen. Är vi positiva eller negativa till framtiden? Börskurser går ner då vi 
är negativa till framtiden och kursen går upp då vi är positiva till framtiden, i det 
mottot så är det lika. Då var vi inne i en pessimistisk period och det är vi nu också.” 
 

 
 
 
 

 
Stefan beskriver att likheten mellan de två kriserna är att det är vår psykologi som 
styr handlingen. Fortsättningsvis menar Stefan att om analytikerna är negativa till 
framtiden går kursen ner och om de istället är positiva till framtiden, så går kursen 
upp. Avslutningsvis anser Stefan att bägge perioderna är av pessimistisk karaktär. 
   

Göran  
”Under IT-krisen var det knappt någon som egentligen hade någon kunskap om IT-
sektorn och den nya teknologins möjligheter. Dagens finanskris grundar sig mer i en 
tillit till att vi kan bibehålla väldigt höga tillväxttakter i ekonomin till låga 
räntenivåer. Analytikernas beteenden i de två kriserna skiljer sig dock inte nämnvärt 
åt. Analytikernas bidrag till kriserna är i båda fallen att aktier har värderats med för 
låga avkastningskrav och för höga tillväxtantaganden.”  
 

 
 
 
 

 
Göran beskriver att likheten mellan kriserna är att båda föranleddes av en jättebubbla 
som sedan sprack. Vidare anser han att beteendet inte skiljer sig åt de två kriserna 
emellan. Skillnaden tror Göran vara att dagens kris är betydligt allvarligare och att 
IT-krisen var mer begränsad till industri sektorn. 
 

 
 
Fråga: Tror du att analytikerna inom finansbranschen har varit bättre förberedda inför 
dagens finanskris än de var inför IT-krisen? I så fall på vilket sätt? 
   
Intervjuperson 
 

Citat 



KAPITEL 5 – EMPIRI   

~ 26 ~ 
 

Pär  
”Mer förberedda? Ja, det tror jag i alla fall, men jag tror att om man pratar med 
kunder så är folk fortfarande överraskade över vilken amplitud/magnitud..så mycket 
kan det ju inte gå ner. Gammal devis som jag lever efter är ”expect the unexpected”. 
Jämfört med föregående period så har vi haft väldigt mycket blanknings case. Vi har 
en produkt här som heter: ”Quantitative Worst Five”, som plockar fram de sämsta 
aktierna. Vilka man definitivt ska undvika. Det handlar om att allokera rätt tänk, rätt 
strategi i rätt marknad.” 
 

 
 
 

 
Per anser att analytikerna har varit bättre förberedda inför dagens finanskris än de var 
inför IT-krisen. En skillnad som har medfört att analytikerna har varit bättre 
förberedda inför dagens finanskris är att de har haft väldigt mycket blanknings case. 
Vilket betyder att de har fått kunderna att göra pairtrades, dvs. köp bolag A och sälj 
bolag B. Då har det ingen betydelse hur börsen går utan man vill bara tjäna pengar. 
Vidare tror han att kunderna har haft en annan syn på krisen än vad analytikerna har. 
Han tror att kunderna överraskades över krisens amplitud.  
 

Bengt 
 

 
”Nej, det har de inte! Jag skulle istället säga att de var mer förberedda på att det 
skulle smälla då det var IT-bubblan. Av det enkla skälet att IT-bubblan var mer en 
tydlig bubbla. Under hela IT-krisen från att den började till att värderingarna 
började gå upp, och började att bli inflaterade, så fanns det kritiker hela vägen och 
de började att bli ganska högljudda. De hade fel under en lång period. Men den 
kritiken fanns där och det var en mer tydlig bubbla på det sättet. /.../ Det är en 
annorlunda kris faktiskt!” 
 

 
 
 

 
Sammanfattningsvis, tror Bengt att analytikerna var mer förberedda att IT-bubblan 
skulle smälla än dagens finansbubbla. Han anser att analytikerna inte har varit bättre 
förberedda inför dagens finanskris än vad de var då. Bengt beskriver att kriserna i sig 
är annorlunda. 
  

Ove  
”Ja, jag tror att vi har varit bättre förberedda! För man kan säga att människan 
växte fruktansvärt mycket under 90-talet. Det var många som kom in -97,-98 & -99 
och då var det bara rakt upp. Hjärnan tenderar att glömma, men man känner igen 
vissa mönster, så visst man är bättre förberedd mentalt och förhoppningsvis har vi 
kunnat råda våra kunder bättre den här gången än förra gången.” 
 

  
Ove anser att analytikerna har varit bättre förberedda inför dagens finanskris än IT-
krisen. Ove beskriver att i slutet av 90-talet strax innan IT-krisen då allt var på väg 
upp, så var det en grupp erfarenhetsmässigt yngre analytiker som kom in i branschen. 
De var inte mindre kloka för det, men erfarenhetsmässigt unga, vilket bidrog till att 
de var mindre förberedda inför IT-krisen.  
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Stefan  
”Nej! Det tror jag inte!” 
 

  
Sammanfattningsvis anser Stefan att analytikerna inte har varit bättre förberedda 
inför dagens finanskris än vad de var inför IT-krisen. Stefan beskriver att bägge 
perioderna är av pessimistisk karaktär. 
 

Göran  
”Ja! Det tror jag!” 
 

 
 
 

 
Göran anser att analytikerna inom finansbranschen har varit bättre förberedda inför 
dagens finanskris än för IT-krisen. Vidare beskriver Göran att vi lär oss av våra 
misstag och att man har tagit med sig en hel del erfarenheter från IT-krisen. 
 

 
 
Fråga: Upplever du att det finns fler lagar och regler under dagens finanskris än vad det 
fanns under IT-krisen? 
 
Intervjunamn Citat 

 
 

Pär  
”Ja! Det finns det absolut! Det är väldigt typiskt det som händer. Synd, att jag inte 
kan referera till en undersökning från USA. Den visar på att lagar och regleringar är 
direkt en perfekt kontra indikator, så att när det blir regleringar då vänder börsen, 
för regleringar kommer alltid sist. Det skulle inte förvåna mig att nästa 
neddragninsvåg kommer och sen vänder börsen. Det är då man kickar mäklare och 
inte folk som jobbar med IT, så man hyvlar då man tror att det kommer att gå ner. 
Som svar på din fråga är det absolut mer regleringar nu.” 
 

  
Sammantaget menar Pär att det finns fler lagar och regleringar nu än vad som fanns 
under IT-krisen. Han tror att lagar och regleringar införs i krisens avslutande skede, 
som också leder till att börsen vänder. Exempel på detta är Swedsec som infördes 
under IT-krisens avslutande skede. Ett annat exempel är blanknings casen som har 
införts till en följd av den rådande finansturbulensen. Vilket Pär anser vara en signal 
på att nu vänder det. 
 

Bengt  
”Ja, det gör det! Men har det gjort det bättre? Nää, det tror jag inte.” 
 

  
Bengt tror att det finns fler lagar och regler nu under den rådande finanskrisen än vad 
det fanns under IT-krisen, men han tror inte att det har gjort det bättre. 
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Ove  

”Jo, det gör det! En hel del på redovisningsfronten. Generellt sätt i Sverige så 
försöker man snarare än lagar ha regler som mer eller mindre blir lagar för oss. Och 
det tycker jag svenskar är rätt bra på att följa och det visar på att man inte behöver 
lagstadga allt. Utan det finns rekommendationer som vi följer väldigt hårt, och det 
kommer att bli ännu mer reglerat som en följd av det här. För 15-20 år sedan var det 
inte så hårda regler mellan Corporate Finance och analys, idag så är det kinesiska 
murar, vi vet ingenting, de vet vad vi gör för de kan läsa våra grejer.” 
 

  
Ove beskriver att det finns fler lagar och regleringar under dagens finansturbulens än 
vad det fanns under IT-krisen. Han menar framförallt att redovisningen är hårdare 
reglerad i nuläget än vad det var då. Vidare anser Ove att, till skillnad från andra 
länder, i Sverige behöver man inte lagstadga allt utan att vi har en hel del 
rekommendationer som analytikerna följer väldigt hårt. Han tror också att till en följd 
av den rådande finanskrisen kommer det att bli mer reglerat.  Vidare tror Ove att det i 
framtiden kommer att se annorlunda ut. Han tror inte att bankerna kommer att tjäna 
de pengar som de har gjort hittills, utan att man kommer att dela upp vem som gör 
vad, dvs. att en bank sysslar i princip bara med in- och utlåning och andra typer av 
funktioner som istället jobbar med risk. För han tror inte att myndigheterna kommer 
att backa upp bankerna varenda gång det blir dåliga tider. Därför anser Ove att det 
kommer i framtiden att förändras vad bankerna får syssla med samt vilket 
kapitalbehov som de måste ha. 
 

Stefan  
”Nej, i min värld är det så här att lagar och regler det kommer alltid till i en Bear 
market, då ökar antalet förordningar. Då tenderar man att lyfta bort så mycket regler 
som möjligt i en Bull market. Ett exempel är Uptake rule, den kom ju till på ett 
kraftigt Bear market på 40-50% i USA, 1937 tror jag att det var. Vet du när den togs 
bort? Precis då börsen toppade här efter fem års uppgång. Och nu i en Bear market 
så vill man ta och återinföra den igen. Det är så förutsägbart, regler, förordningar 
kommer till efter en Bear market. Gärna i slutet av en Bear market och så tenderar 
de att lyftas bort i en Bull market.” 
 

  
Sammanfattningsvis beskriver Stefan att lagar och regleringar tenderar att tillkomma i 
slutet av en Bear market och som sedan lyfts bort i en Bull market. Ett exempel på 
detta är Uptake rule som kom till i USA under en Bear market och sedan lyftes bort 
då börsen toppade. Både under IT-krisen och under dagens finanskris har det 
tillkommit regleringar, som sedan har lyfts bort eller som kommer att försvinna.  
 

Göran  
”Ja, det är fler regler i dag, men frågan är om det på nått sätt har stävjat bubblan? 
Man kan säga att sen IT-kraschen har intressekonfliktshantering inom bankerna fått 
större fokus, vilket bland annat har lett till att både de fysiska och legala gränserna 
mellan  Corporate Finance  och aktieanalys har blivit mycket tydligare och hårdare 
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reglerat. Så här mitt i krisen kan man konstatera att regelverket kring utlåning 
kanske också borde varit stramare.” 
 

  
Göran anser att det finns fler lagar och regleringar idag än vad det fanns under IT-
krisen, men han ställer sig frågan om det har stävjat bubblan? Han tror att det kan ha 
bidragit till det. Han menar på att sedan IT-krisen har det lagts ett större fokus på 
intressekonfliktshantering inom bankerna.  
 

 
 
Fråga: Anser du att analytikerna inom finansbranschen agerar utifrån ett rationellt eller 
ett irrationellt beteende? Varför tror du i så fall att de agerar på detta sätt? 
 
Intervjunamn 
 
 

Citat 

Pär  
”Jag tror fortfarande att vi drivs av irrationella krafter. Jag tror att det är väldigt få 
som är rationella och det måste man inse själv också att man påverkas av om man 
har grälat med flickvännen på morgonen eller ätit en dålig frukost. Jag är extremt 
övertygad om att vi har ett irrationellt beteende.”  
 

  
Pär anser att analytikerna agerar utifrån ett irrationellt beteende. Han menar på att vi 
drivs av irrationella krafter, att det är väldigt få bland analytikerna som är rationella. 
Då man lätt påverkas av banala saker som en dålig frukost eller ett gräl med 
flickvännen. Vidare beskriver Pär att analytikerna har ett Crowded Behaviour och 
man som analytiker besmittas av massa olika fakta som man vidare försöker att hitta 
en förklaring till. Exempelvis då en siffra har gått upp i år, så bör det vara pga. en 
annan siffra, men Pär anser att det inte behöver vara så utan att det helt enkelt kan 
bero på mer irrationella faktorer. Sammantaget menar Pär att man många gånger 
försöker förklara med rationella faktorer, men han tror att det många gånger har med 
irrationella faktorer att göra. 
 

Bengt  
”Jag ska säga att alla analytiker som jag känner och som jag jobbar med att oavsett 
om de är här eller hos våra konkurrenter är rationella så tillvida att de fattar beslut 
på givet den information de har. Så tillvida är de definitivt rationella. Sen är det ju 
frågan vad de har för information? Det är klart att de emotionella spelar in vad 
gäller vilken information du tar till dig och vilken information ser du som viktig just 
nu? Jag kan säga att de flesta är väldigt rationella, men självklart spelar de 
emotionella roll.” 
 

  
Bengt anser att analytiker är rationella i sitt beteende så tillvida att de fattar beslut 
utifrån den information de har. Sen är det frågan om vad de har för information?  
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Vidare tror Bengt att de emotionella spelar roll då analytikern sorterar vilken 
information den tar till sig. Exempelvis i nuläget då är det väldigt lätt att ta till sig den 
information som är negativ, istället för den positiva. Vidare menar Bengt att för att 
vara en bra analytiker bör man ligga nära de bolag som man bevakar. Att känna dem 
väl, deras kunder samt deras leverantörer. Framförallt att ha en förståelse var deras 
business är på väg. Sammanfattningsvis tror Bengt att det emotionella spelar roll, 
men att analytikern agerar utifrån ett rationellt beteende. 
 

Ove  
”Det kanske är naivt, men jag tror att vi jobbar rätt rationellt faktiskt. Rationellt 
utifrån en subjektiv syn så att säga. Jag upplever att vi jobbar rationellt och inte 
irrationellt. Däremot kan man uppleva att marknaden kan bete sig irrationellt när de 
säljer aktier, men det handlar kanske om en stressfaktor att någon är väldigt 
överbelånad och han måste sälja sina aktier och det är inte analytikernas fel utan det 
är marknaden som är irrationell i vissa fall.” 
 

  
Ove beskriver att analytikerna utifrån en subjektiv syn jobbar rätt rationellt. 
Irrationellt det är om människan är väldigt stressad och då skulle det eventuellt 
inträffa, men Ove menar på att det inte har inträffat på hans arbetsplats. Däremot 
anser Ove att marknaden istället kan bete sig irrationellt, men att det inte beror på 
analytikern utan att det är marknaden som beter sig irrationellt. Sammanfattningsvis 
menar Ove på att analytikernas ambition är att agera utifrån ett rationellt beteende, 
medan marknaden som visserligen alltid har rätt agerar utifrån ett irrationellt 
beteende. 
 

Stefan  
”De själva tror nog att det är ett rationellt beteende, absolut!  Analytikerna sitter och 
räknar och tror att de agerar med den logiska delen av hjärnan. Men undermedvetet 
så påverkas vi alltid av den så kallade reptilhjärnan eller aphjärnan eller vad man nu 
väljer att kalla det. När vi känner fara, flykt, oro eller annat, det första då som 
kommer in i vårt sinne eller medvetande, det är via vår primärhjärna dvs. den här 
reptilhjärnan, sen gör vi någonting logiskt av det. Vi försöker att rationalisera det 
med hjälp av vår logiska del av hjärnan, så därför kan jag börja argumentera för att 
börsen ska upp nu, sen kan jag också börja argumentera för att börsen ska ner nu, 
baserad på den känsla som kommer upp i mitt sinne. Jag kan ändra mig från dag till 
dag och ändå hitta massvis med logiska argument. Men någonstans där bak så är det 
tror jag, den här känslan vi påverkas utifrån det är det som gör att vi rör oss i flock 
tror jag. Herding, det är, jag menar djuren rör sig i flock och människor rör sig 
också i flock. Det har vi gjort sedan en lång tid tillbaka. Om man tittar på börskurser 
i början på 90-talet så ser vi att vi rör oss i flock. Även analytiker tror jag, det kan 
säkert du också verifiera med undersökningar.” 
 

  
Sammanfattningsvis beskriver Stefan att analytikerna själva tror att de agerar utifrån 
ett rationellt beteende. Att analytikerna tror att de agerar med den logiska delen av 
hjärnan. Men att undermedvetet när de känner fara, flykt, oro så påverkas de av den 
så kallade reptilhjärnan. Det första som kommer in i vårt sinne under en stressad 
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situation, det är via reptilhjärnan och sedan försöker man att göra någonting logiskt 
av det. Stefan beskriver att analytikerna försöker att rationalisera med hjälp av den 
logiska delen i hjärnan. Att baserat på den känsla som kommer upp så argumenterar 
analytikern att börsen ska upp eller ner. Fastän analytikern ändrar sin uppfattning från 
dag till dag kan de alltid hitta en massvis med logiska argument. Vidare anser Stefan 
att det är den här känslan som gör att analytiker rör sig i flock. 
 

Göran  
”Det här med rationellt, det är ju rätt intressant för jag tror att de flesta som agerar 
inom finansbranschen agerar rationellt, men utifrån sitt eget perspektiv kanske 
irrationellt. Vi försöker att få analytikerna att agera rationellt i sina 
rekommendationer. Jag tror att de flesta försöker att agera så rationellt som 
möjligt.” 
 

  
Göran menar att de flesta analytikerna agerar utifrån ett rationellt beteende, men att 
utifrån deras eget perspektiv mer irrationellt. Han beskriver att på hans arbetsplats 
försöker de att få analytikerna att agera rationellt i sina rekommendationer, dvs. utan 
känslor. Det kan vara så att analytikern gillar företaget av någon anledning och gör 
det därför svårare att sätta en rekommendation. Vidare tror inte Göran att 
analytikerna får betalt för att sätta en massa skönrekommendationer, men däremot får 
de bättre betalt om de har rekommenderat rätt. Sammanfattningsvis anser Göran att 
analytikerna försöker att agera så rationellt som möjligt. 
 

 
 
Fråga: Tror du att det kommer bli lättare att spå trender då dagens finanskris är över? 
 
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”Jag tror att det kommer att vara lika svårt eller lätt som det har varit.” 
 

  
Pär menar på att det kommer att vara lika svårt eller lätt att spå trender då den 
rådande finansturbulensen är över. Han anser att det varken kommer att bli enklare 
eller svårare. 
 

Bengt  
”Trender är lätta att spå tills det blir en kris, per definition. Hyfsat väl tycker jag att 
man kan veta när ekonomin vänder och vad är det som kommer att gå bra först? Vad 
kommer att gå bra mittemellan och vad kommer att gå bra sist? Tills att det kommer 
en kris så att säga.” 
 

  
Sammantaget beskriver Bengt att per definition är trender lätta att spå tills att det blir 
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en kris. Bengt fortsätter att förklara att om man tittar på investeringscykler har de 
grundläggande trenderna sett likadana ut jämt. Vilka sektorer som går upp och ett 
visst bolag tjänar pengar i en viss del av cykeln. Tittar man tillbaka så har den 
aggregerade sektornivån varit relativt konstant. Vidare anser Bengt att det är relativt 
enkelt att se då ekonomin vänder och vad det är som kommer att gå bra först. 
 

Ove  
”Nää, jag tror att det kommer att vara lika svårt eller lätt som det har varit. Idag är 
det fler som möjligt kan påverka mig. Tidigare var det några som var trendsetters, nu 
idag finns det trendsetters över hela världen. I modebranschen, musikbranschen och 
i den här branschen, så nej det tror jag inte.” 
 

  
Ove anser att det varken kommer att bli lättare eller svårare att spå trender då den 
nuvarande finansturbulensen är över. Vidare tror Ove att all den tillgängliga 
information som finns i dagens läge har bidragit med att det är lite lättare att spå 
trender. Fast Ove anser även att det inte alltid är bra med för mycket information, då 
en analytiker behöver lära sig att sortera ut det som är relevant.  
 

Stefan  
”Marknaden kommer alltid att röra sig i olika faser. Vi befinner oss i som jag sa 
tidigare, Alan Greenspan uttrycker sig på ett bra sätt för många år sedan i en 
intervju: ”Den finansiella marknaden rör sig i vågor av optimism och pessimism” 
Nu efter en period av optimism under fem år så har vi befunnit oss i en period av 
pessimism i sex kvartal, sen så småningom då det här är över så kommer vi att 
befinna oss i en period av optimism, under ett antal år osv. Det kommer varken att 
vara lättare eller svårare än det har varit hittills.” 
 

  
Stefan beskriver att marknaden alltid kommer att röra sig i olika faser. Han citerar 
Allan Greenspan och tror som han att marknaden ständigt rör sig i vågor av optimism 
och pessimism. Att i nuläget befinner vi oss i en period av pessimism, men innan och 
efter kommer en period av optimism. Därför anser Stefan att det varken kommer att 
vara lättare eller svårare att spå trender då den här finanskrisen är över. Vidare anser 
Stefan att marknaden alltid har och kommer alltid att bete sig på samma sätt. Vi tror 
att vi har blivit så mycket smartare och mer sofistikerade, men så länge reptilhjärnan 
får styra oss så kommer vi alltid att agera utifrån ett flock beteende. Stefan jämför IT-
krisen med tulpanlökarna på 1600-talet. Då kunde man köpa ett hus som var billigare 
än en tulpanlök och under IT-krisen var det IT-aktier istället för tulpanlökar. 
Sammanfattningsvis menar Stefan på att analytikerna alltid kommer att göra korkade 
saker då reptilhjärnan får bestämma. 
 

Göran  
”Nää, det tror jag inte! Jag tror att det kommer bli lika lätt eller svårt.” 
 

  
Sammanfattningsvis tror Göran varken att det kommer att bli lättare eller svårare att 
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spå trender då dagens finanskris är över. 
 

 
 
Fråga: Upplever du att du jobbar mer intuitivt idag jämfört med för ungefär ett år sedan? 
 
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”Bra fråga! Nää snarare tvärtom. Nuvarande volatilitet och den här index som jag 
nämnde ger en dags rate på 5 %, det är vad vi kan förvänta oss. Den går upp med 5 
%, ja då är det vad vi kan förvänta oss. Det gör att jag ännu mer har tagit bort det 
intuitiva. Det är liksom bara krassa fakta liksom. Jag behöver inte bli positiv för att 
det går rakt upp utan det här är bara ett vanligt veckoflimmer.” 
 

  
Sammantaget anser Pär att han inte jobbar mer intuitivt idag än vad han gjorde för ett 
och ett halvt år sedan, utan snarare tvärtom. Han menar på att eftersom han och andra 
analytiker har matematiska modeller att luta sig mot, så är det svårt att handla 
intuitivt. Vidare tror Pär att eftersom de under åren har lärt sig av sina misstag har 
medlet varit att bygga en infrastruktur som identifierar marknaden. Vilket också 
minskar det intuitiva handlandet. Pär menar också på att analytikerna vänjer sig vid 
uppgångar och nedgångar. Att det är bara krassa fakta, ett veckoflimmer som Pär 
utrycker det. Han behöver inte bli påverkad av detta utan det gör bara att analytikerna 
tar bort det intuitiva.  
 

Bengt  
”Nää! Det kan jag inte säga”. 
 

  
Bengt anser att han inte jobbar mer intuitivt idag än om man jämför med för ett och 
ett halvt år sedan. Han menar på att han jobbar precis på samma sätt nu som innan 
finansturbulensen. 
 

Ove  
”Ja, det skulle väl jag kunna säga därför att för ett år sedan så kunde man säga att 
nu ska det gå ner litegrann. Konjunkturerna var igång och man tittade på att i stort 
sätt så blir det här mönstret. På det sättet kunde man följa historiska mönster. Nu så 
har allting ställt sig upp och ner de sista månaderna egentligen. Man försöker ändå 
finna likheter i historien och finna skillnader. Vi gör vissa antaganden om framtiden. 
Det är klart att lite intuition blir det också. Först i efterhand kan vi se om vi har haft 
rätt, men man har en intuitiv känsla av att det borde gå hitåt, pga. detta, så då sätter 
vi X. Men vi är fortfarande rationella, men om det inte finns något att titta på och 
jämföra med så får man gå lite mer på känsla.” 
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Sammanfattningsvis beskriver Ove att han tror att han handlar mer intuitivt i dag än 
för ett och ett halvt år sedan. Ove anser att krisen har blivit mycket värre än vad man 
förväntade sig för ett och ett halvt år sedan. Han beskriver att det gick att urskilja en 
del mönster på en lågkonjunktur, men aldrig att krisen skulle bli så omfattande som 
den faktiskt blev. Han diskuterar vidare att som analytiker försöker man att blicka 
tillbaka till föregående kriser för att urskilja mönster, likheter samt skillnader. Ove 
nämnde tidigare att analytikerna vill vara rationella, hitta fakta och förklaringar. 
Eftersom analytikerna gör vissa antaganden om framtiden, så menar Ove på att det är 
lätt att det blir lite intuitivt ibland. Då det är först i efterhand som det går att se om de 
har haft rätt. Därför är känslan intuitiv då det inte finns något att jämföra med, men 
analytikerna försöker fortfarande att vara rationella.  
 

Stefan  
”Nej! Jag jobbar precis på samma sätt. Jag höll på att tjata om det där under hela 
uppgångs perioden, att så länge vi befinner oss i en Bull market då ska vi njuta av 
den här perioden för att det kommer att ta slut så småningom. Så länge den består så 
ska vi fortsätta att agera för uppgång. När vi får signaler för nedgång då ska vi vara 
negativa tills att vi för signaler om motsatsen. Och nu befinner vi oss i den här fasen 
just nu. Nu får vi vara negativa tills att vi får signaler om någonting annat.” 
 

 
 
 

 
Sammanfattningsvis anser Stefan att han jobbar precis på samma sätt under den 
nuvarande finansturbulensen som för ett och ett halvt år sedan.  
 

Göran  
”Vi säger åt våra analytiker att inte vara för naiva. Jag tror att de flesta har blivit 
för en period framöver mer kritiskt lagda.” 
 

 
 
 

 
Göran beskriver att han inte jobbar mer intuitivt utan snarare tvärtom. 

 
 
Fråga: Finns det något skede som du är medveten om då du tänker utifrån risk istället för 
möjligheter, vice versa. I så fall har ditt tankesätt sett annorlunda ut idag än jämfört för 
ungefär ett år sedan? 
  
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”Bra fråga! För den är mångfacetterad! Man pratar om risker i form av att ha fel 
eller att man tittar på marknaden. Jag har väl anpassat mig eller tagit hänsyn till att 
risken nu är väldigt hög. Det gör att jag blir lite mer försiktig. Jag får ju medvetet 
försöka använda någon form av timing. Så man får väl egentligen tänka till lite fler 
gånger om man är medveten om det här bruset. Vilket gör att i en mindre volatil 
marknad då är det inte lika viktigt.” 
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Pär beskriver att han har anpassat sig till marknaden eftersom risken är väldigt hög. 
Pär säger att om han går ut och säljer ett Case idag då kan det lika gärna gå ner med 1 
%. Det påverkar vanligt flimmer och gör att han blir lite mer försiktig. Han tillägger 
att han medvetet försöker att använda någon form av sofistikerad timing. 
Sammantaget tror Pär att han bör tänka lite fler gånger då han är medveten om det 
här bruset, men i en mindre volatil marknad då är det inte lika viktigt. 
 

Bengt  
”Om jag törs ta bet idag i mindre grad än för ett och ett halvt år? Jag tror inte det 
och jag hoppas att det inte är så. Det är definitivt en fara att man hamnar där. Har 
man bränt sig ordentligt i nedgången, då kan man absolut hamna där, men det får 
man se till att inte göra. Eftersom vi jobbar mot proffs (institutionella kunder), så kan 
vi sticka ut hakan lite mer och alla är medvetna om spelreglerna. Sedan belyser vi 
såklart riskerna. Men om vi skulle ta det här med personlig risk så skulle jag säga att 
folk fortsätter att sticka ut hakan.” 
 

  
Bengt menar på att hans tankesätt inte har förändrats idag än för ungefär ett år sedan. 
Han beskriver att det är lätt att man inte törs ta bet i samma grad då man har bränt sig 
i nedgången, men att man får se till att inte hamna där. Vidare belyser Bengt om 
skillnaden mellan institutionella kunder och privatpersoner. Distinktionen är viktig, 
därför att om man jobbar med privatpersoner och säger köp den här aktien, då löper 
man alltid risken att de slänger in alla sina pengar där, till skillnad mot institutionella 
kunder som Bengt arbetar med. Eftersom Bengt jobbar mot proffs så menar han att 
han vågar sticka ut hakan lite mer. 
 

Ove  
”Vi pratar alltid utifrån några utgångspunkter, risk/reward. Det är klart att man har 
blivit lite mer observant om risk. Däremot försöker man alltid söka risken eller 
möjligheten med den här investeringen. På båda sidor om myntet. Ja, den har 
förändrats, men inte i grunden ska jag säga utan mer vad som dominerar.” 
 

 
 
 

 
Sammanfattningsvis beskriver Ove att en av analytikernas utgångspunkt är risk/ 
reward. De tycker att risken är till den främre avkastningen man kan få. Fast 
tankesättet har förstås förändrats och Ove frågar sig själv hur många som pratade om 
risk år 2007? Då aktiemarknaden inte var superlång och överbelånad. Därför tror han 
att synsättet till risk har förändrats och att man har blivit mer observant mot risk än 
innan finanskrisen. Vidare tror Ove att han alltid försöker att söka risken eller 
möjligheter med en investering. Ove tillägger att han inte är mer än människa och att 
är det positivt då tänker han utifrån möjligheter och vice versa. Sammantaget tror 
Ove att tankesättet har förändrats, men inte i grunden utan det är mer vad som 
dominerar. 
 

Stefan  
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”Jag brukar alltid tänka utifrån risk. Min första tanke då jag ser en intressant 
investering så börjar jag alltid att tänka på risken. Sedan då jag är klar med risken 
då tittar jag på möjligheterna. Det är samma innan och under finanskrisen.” 
 

 
 
 

 
Stefan menar på att han alltid tänker utifrån risk. Därefter tänker han utifrån 
möjligheter. Sammanfattningsvis anser Stefan att synsättet inte har förändrats idag 
jämfört med för ungefär ett år sedan. 
 

Göran  
”Vi är fortfarande inne i en fas i den här krisen då vi ser mer risker än möjligheter. 
För ett år sedan såg man väldigt mycket möjligheter på många olika håll. Även om 
det fanns orosmoln i horisonten, men vi hade inte nått ända fram. Vi hade inte 
förstått vidden utav det här” 
 

  
Göran anser att i analysprocessen idag så ser han mer risker än möjligheter, jämfört 
med för ungefär ett år sedan då han såg fler möjligheter. Han tror vidare att det 
kommer ta lång tid innan analytikerna kommer att bli positiva igen. 
 

 
 
Fråga: Anser du att media påverkar ditt beteende mer idag än för ungefär ett år sedan då 
det kommer till att ta beslut? 

 
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”Jag är mer irriterad, men det påverkar mig mindre. Media är för mig ett väldigt bra 
hjälpmedel. Ju, större svarta sidor det är på Dagens Industri desto mer positiv blir 
jag. Jag brukar använda media just för att fånga var de här extrema strömningarna 
är. Så jag använder det mer som åsiktsflöden. Men om du säger påverkas du, så är 
det snarare tvärtom. Om de skriver då att det här är nattsvart och så vidare så 
påverkas jag inte av det i mitt arbete, snarare tvärtom.” 
 

  
Pär menar på att media påverkar honom i mindre grad i dag än för ett och halvt år 
sedan. Han blir mer irriterad på media, men det påverkar honom mindre. Vidare 
anser Pär att media är ett bra hjälpmedel. Desto mer svarta sidor i Dagens Industri, 
desto mer positiv blir Pär. Han använder media för att fånga extrema strömningarna, 
som han sedan använder som hjälpmedel i hans analyser.  Sammanfattningsvis 
beskriver Pär att han inte påverkas utan att media är ett bra sätt att komma åt 
åsiktsflödena. 
 

Bengt  
”Nää! De gör de inte. Faktiskt inte!” 
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Bengt tror inte att hans beteende påverkas av media till en högre grad än vad det 
gjorde för ett och ett halvt år sedan. Vidare anser Bengt att media påverkar honom 
väldigt lite. 
 

Ove  
”Egentligen inte, men det är klart att vi inte är mer än människor. Eftersom man är 
rätt mycket i media och blir rätt kritiserad, så ifrågasätter man sig själv om man har 
gjort rätt bedömning och så där. Det betyder inte att jag alltid har rätt utan att jag 
har rätt ambition och känner mig trygg med mig själv. Men, nä jag tycker inte att det 
har förändrats, men att man kanske har blivit lite mer försiktig. Man vågar inte vara 
lika aggressiv och säga strax innan köp eller sälj för att en aktie kan gå ner 15 % på 
en dag. Så lite försiktigare har man blivit. Inte lika kaxig.” 
 

 
 
 

 
Ove beskriver att eftersom hans roll i media är rätt stor, blir han lätt kritiserad och det 
är svårt att inte påverkas av media. Då är det lätt att ifrågasätta sig själv och sitt 
beteende då kritiken från media är hög. Vidare anser Ove att det inte behöver betyda 
att han alltid har rätt utan att det viktiga är att han vet varför han har gjort det. Det 
viktigaste är att han har rätt ambition och att han känner sig trygg med sig själv. 
Ansatsen är att aldrig ha fel, men ibland händer det i alla fall. Sammanfattningsvis 
tycker inte Ove att beteendet gentemot media har förändrats i någon större grad. 
Skillnaden kan vara att han har blivit lite mer försiktig och att han inte vågar vara 
lika aggressiv som innan finanskrisen bröt ut. 
 

Stefan  
”Nej! Absolut inte! Media är för mig ett tillfälle att få en känsla hur psykologin 
därute råder. Den använder jag bara som en psykologimätare och för att se pulsen 
på hur mycket vi rör oss i flock.” 
 

 
 
 

 
Stefan anser inte att media i nuläget har påverkat hans beteende jämför med för ett 
och ett halvt år sedan. Han använder media som en psykologimätare för att se pulsen 
på hur mycket vi rör oss i flock. 
 

Göran  
”Nää, det kan jag inte säga!” 
 

  
Sammantaget tror inte Göran att media har påverkat hans beteende i högre grad i 
nuläget än vad det gjorde för ett och halvt år sedan, innan finanskrisen bröt ut. 
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Fråga: Har du känt att på grund av tidsbrist har dina beslut varit begränsade? 
  
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”Tid är inte nått man har utan det är något man tar.”  
 

 
 
 

 
Pär anser inte att hans beslut har varit begränsade pga. tidsbrist. Snarare att han tar 
den tid han behöver.  
 

Bengt  
”Det är klart att det är tidsbrist. Tveklöst! Men det är inget som gäller 
analyserandet av bolag egentligen. Inget som gäller beslut om vad man ska ha för 
rekommendationer eller åsikt. Det är snarare att man skulle vilja göra mer än vad 
man gör. Då pratar vi att det är kvantitet som blir drabbat.” 
 

 
 
 

 
Bengt beskriver att tiden är knapp, men att det är inget som drabbar analyserandet 
av bolagen. Sammanfattningsvis anser Bengt att det snarare är kvantitet som 
drabbas istället för kvalité. 
 

Ove  
”Man kan förbereda sig mentalt. Jag brukar säga så att om du jobbar med tre olika 
alternativ gör dig förbered så att du inte får en chock. Man måste försöka att 
stretcha sitt tänk. I värsta fall blir det som marknaden tror, om du nu är negativ så 
kanske det blev mycket bättre, men det är så jag jobbar i alla fall.” 
 

 
 
 

 
Ove menar på att hans beslut kan se annorlunda ut om rapporten ska vara färdig 
inom en begränsad tid, dvs. om han har 24, 18 eller i värsta fall 12 timmar på sig att 
lämna in den. Vidare brukar Ove förbereda sig mentalt genom att bilda tre olika 
scenarier. Fastän han har en uppfattning så vill han kunna välja mellan tre olika 
alternativ. 
 

Stefan  
Nej! Det tror jag inte. Vissa kortsiktiga trader eventuellt. Det ligger ju i sakens 
natur att om man ska handla för en halvtimmes basis, men nej egentligen inte i 
stort. 
 

 
 
 

 
Stefan anser inte i stort att hans beslut har varit begränsade pga. tidsbrist, men att 
eventuellt kan hans beslut påverkats under kortsiktiga trader. Han menar vidare på 
att det ligger i sakens natur att man handlar annorlunda under halvtimmes basis. 
 

Göran  
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”Nej, det kan jag inte säga. Beslut som är avgörande för ens analys tas aldrig fram 
förhastat. Det kan finnas situationer när det är väldigt tidspressande. En rapport 
eller siffra som man ska tolka väldigt snabbt då är det klart att där kan man vara 
tvungen att fatta ett beslut eller förmedla en indikation på väldigt kort tid, utan att 
man har någon bra uppbackning på vad man säger. Då säger man att det är ”my 
first impression”.” 
 

 
 
 

 
Sammanfattningsvis beskriver Göran att hans beslut inte har påverkats av att tiden 
har varit knapp. Han menar på att beslut som är avgörande för ens analys aldrig tas 
fram förhastat.  Vidare kan det finnas situationer som är väldigt tidspressande. 
Exempelvis kan det vara en siffra eller en rapport där man ska tolka så snabbt som 
möjligt, då är det klart att analytikerna är tvungna att fatta ett beslut eller 
åtminstone förmedla en indikation under en väldigt kort tid. Göran kallar det då för 
”my first impression”. 
 

 
 
Fråga: Tror du att dina beslut skulle ha sett annorlunda ut om du hade haft mer tid? 
 
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”Ja, om de skulle vara annorlunda. Kanske då man pratar om en åsikt. Gör si eller 
tyck si och så. Jag skulle inte förändra dem, men jag tror att de skulle blivit bättre. 
Jag försöker att vara väldigt disciplinerad genom att jobba strukturerat och vara 
ödmjuk i varje beslut som jag vet att med nuvarande kris så kan jag inte låta det 
påverka mig negativt. Förhoppningsvis har jag mer rätt än fel och när jag har rätt 
så går det mycket bättre. Det är återigen en matematisk aha upplevelse som sätter 
sig i beteendet och så försöker jag att inte påverkas av utfallet. Du måste vara 
medveten om ditt eget alfa, när är jag bra? Precis som för Charlotte Kalla, det är 
freestyle 10 km, hon tänker att hon är inte lika bra på det här när är tungt före och 
backigt, då gör hon inte bästa resultat. Det är samma sak för mig.” 
 

 
 
 

 
Pär beskriver att han inte tror att ståndpunkterna skulle ha sett annorlunda ut om han 
hade haft mer tid, men att åsikterna skulle ha förbättrats. Vidare anser Pär att han 
försöker vara disciplinerad genom att jobba strukturerat och vara ödmjuk i varje 
beslut och inte låta dagens risk påverka honom negativt. Han diskuterar vidare att 
en del blir strutsar och inte vågar visa sig efter att de har haft fel fyra gånger om. 
Det är en mental bit som man helt enkelt får vara beredd på. Pär tror också att det är 
viktigt att ta lärdom av det föregående, genom att vara mentalt förberedd. Du måste 
veta när du är bra.  
 

Bengt  
”Nää!” 
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Bengt menar på att hans beslut inte har sett annorlunda ut om han hade haft mer tid. 
Han anser att de inte hade varit någon skillnad. 
 

Ove  
”Nää, jag är inte så övertygad om att besluten hade sett annorlunda ut, men de 
skulle ha blivit mer komplexa. För att ju mer tid du har desto mer kan du snöa in 
dig på vad du tycker. Har du begränsad med tid så kan du sortera, varför tycker jag 
som jag tycker? Jag är inte säker att mer tid innebär att man fattar bättre beslut. 
Generellt sätt tycker jag inte att jag fattar felaktiga beslut pga. tiden utan det kan 
vara andra faktorer.” 
 

 
 
 

 
Ove menar på att hans beslut hade varit mer komplexa, men inte att besluten hade 
sett så annorlunda ut isig i fall han hade haft mer tid. Vidare tror Ove att om han 
hade haft mer tid så hade det varit enklare att snöa in sig i vad han tror, är tiden 
istället begränsad måste han sortera och fråga sig själv varför han tycker som han 
tycker. Därför vet inte Ove om mer tid innebär bättre beslut, det kan också innebära 
att besluten blir överarbetade. Sammanfattningsvis anser inte Ove att han fattar 
felaktiga beslut pga. tiden utan att det kan vara andra faktorer som spelar in. 
 

Stefan  
”I stort, nej det tror jag inte!” 
 

 
 
 

 
Stefan anser att det inte skulle vara någon skillnad på hans beslut om han hade haft 
mer tid. 
 

Göran  
”Det har inte så stor betydelse.” 
 

 
 
 

 
Göran tror inte att tiden har så stor betydelse när det kommer till beslut. Han anser 
inte att besluten skulle se annorlunda ut om han hade haft mer tid. 
 

 
 
Fråga: Hur har du tänkt då du har tagit beslut under dagens finanskris? 
 
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”När alla i vårt kollektiv säger att det här har gått käpprätt åt helvetet då har det 
faktiskt vänt och tvärtom. Det använder jag. Jag har verkligen försökt att använda 
nyttan av att vi har det här.” 
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Pär beskriver att han har försökt att använda nyttan i dagens finanskris. Han tror 
vidare att då alla säger att det har gått åt skogen, då har det vänt och tvärtom. 
 

Bengt  
”Om vi ska säga så här så har vi en plan över vad vi ska åstadkomma och sen 
anpassar man sig efter hur marknaden ser ut. Det är klart att det påverkar besluten. 
Men själva beslutsfattandet har inte blivit annorlunda egentligen utan det handlar 
om att anpassa planen.” 
 

 
 
 

 
Sammanfattningsvis beskriver Bengt att han har en plan över vad som skall 
åstadkommas och sedan anpassar han sig efter hur marknaden ser ut. Sedan tror han 
att det påverkat besluten, men att själva beslutsfattandet inte hade varit annorlunda, 
utan att det handlar om att anpassa planen. 
 

Ove  
”Man blir kanske lite mer defensiv i sin attityd, man är inte mer än människor och 
sticker man upp huvudet och får smäll varenda gång man gör det så blir man ju till 
slut lite veklig. Det jobbar vi hårt med att man måste våga ha åsikter. Vi måste våga 
ta riskerna och ha fel. För annars har vi ingen funktion, tycker jag i alla fall, men 
återigen det är inte vårt syfte eller mening att ha fel, men vågar vi inte ha en åsikt 
så kommer vi aldrig ha varken fel eller rätt. Då är vi en helt ointressant aktör där 
ute.” 
 

 
 
 

 
Sammantaget anser Ove att i hans arbete har de en absolut struktur. Där de säger att 
en aktie ska gå upp eller ner oberoende av vad som händer med marknaden. Här tror 
man att utifrån historiken går det att leverera och på det sättet har finanskrisen 
påverkat, den har påverkat den relativa värderingen. Ove beskriver att han tror att 
det kan påverka att man blir lite mer defensiv i sin attityd, men om man får en smäll 
varje gång man sticker upp huvudet är det lätt att bli lite svag till sist. 
Sammanfattningsvis tror Ove att det är bra att ha åsikter och att framförallt våga ha 
åsikter. För annars menar Ove på att analytikerna tappar sin funktion och blir tillslut 
en helt ointressant aktör därute. 
 

Stefan  
”Ja, det gör man ju alltid och på det sättet som jag tänker är att jag försöker spåra 
den här optimismen och pessimismen som råder i samhället. Den aggregerade 
optimismen och pessimismen. Så länge jag har en trend i de här psykologiska 
vågorna. Det är det som jag försöker följa. För det är de som avgör hur vi väljer att 
tolka ny information. Är vi positiva till framtiden, ja då väljer vi att negligera 
negativ information. Vi lägger mycket större vikt vid den positiva informationen, 
precis omvänt när vi befinner oss i en period då vi är negativa till framtiden”. 
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Stefan beskriver att innan han kommer till att ta ett beslut under finanskrisen 
försöker han först att spåra den aggregerade optimismen och pessimismen som 
råder i samhället. Han försöker att följa trenden i de här psykologiska vågorna. För 
att det är det som är avgörande då analytikerna försöker att tolka ny information. 
Exempelvis då analytikerna är positiva till framtiden så väljer de att negligera 
negativ information och precis omvänt då de befinner sig i en period då de är 
negativa till framtiden. 
 

Göran  
”Besluten som tas under finanskrisen bygger fortfarande på bedömningar om 
marknadsutveckling, konkurrenssituation, makrofaktorer, det vill säga i stort sätt 
samma beslutsparametrar som under mer ’normala’ förhållanden. Skillnaden är att 
analytikern i nuvarande situation sannolikt har blivit mer kritisk till både 
bolagsinformation och sina egna bedömningar innan beslut om ned- eller 
uppgraderingar tas” 
 

 
 
 

 
Göran anser att besluten under dagens finanskris bygger på samma typ av 
bedömningar som under normala förhållanden. Men skillnaden är att analytikern 
sannolikt är mer kritisk. 
 

 
 
Fråga: Bedöm hur du använder dina egna erfarenheter som instrument i ditt jobb jämfört 
med andra slags instrument. 
 
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”Mmm, ganska mycket. De som har jobbat med det i 10 år de har ju varit med i 
uppgången 1999, även nedgången 2002 och sen var det uppgång igen. Jag känner 
igen just de här extremerna många gånger då de sker. Ödmjukheten att jag inte kan 
förlita mig på att nästa vecka då ska det hända samma sak igen utan att ”market 
will tell”, säger jag oftast då.” 
 

 
 
 

 
Pär beskriver att som instrument i jobbet använder han sina erfarenheter till en 
ganska hög grad. Han tror att då man som analytiker har varit med under en del 
upp- samt nedgångar så lär man sig att känna igen just de där extremerna. I övrigt 
tror Pär att man som analytiker också lär sig att inte förlita sig på att samma sak 
kommer att hända vecka efter vecka, utan han tror att det spås av marknaden. 
 

Bengt  
”Ja, hur mycket som helst. Jag vet inte riktigt vilka andra instrument man har 
egentligen, men det gör jag absolut.” 
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Bengt menar på att han använder sina erfarenheter till en hög grad i sitt jobb. Han är 
lite osäker på vilka andra instrument som finns tillgängliga, men att erfarenheterna 
har en betydande roll i hans arbete. Han tror aldrig att han startar dagen med ett nytt 
blankt blad, utan att det gäller att vara långsiktig och det är det som betalar sig. 
 

Ove   
”Vi är ju lite nördiga, vi jobbar rätt mycket med Excel. Det är ett instrument eller 
verktyg som är väldigt viktigt för oss. Samtidigt kan man konstatera att erfarenheten 
hjälper att förhoppningsvis kunna stoppa in lite mer relevanta parametrar för 
framtiden. Så verktyget i sig är ju hjärtat eller hjärnan i det vi gör, men du måste 
stoppa in lite IQ i hjärnan också eller lite känsla. Det är erfarenheterna som gör att 
man lägger prognoserna utifrån historiken. Blir det dåliga indata så blir det också 
dåliga utdata.” 
 

 
 
 

 
Sammantaget beskriver Ove att ett verktyg som är viktigt i arbetet är data 
programmet Excel. Samtidigt tror han att det behövs erfarenhet för att kunna stoppa 
in relevanta parametrar för framtiden. Verktyget i sig är hjärtat eller hjärnan i det de 
gör, men man måste också fylla hjärnan med lite IQ eller känsla. Han tror vidare att 
inte all erfarenhet är viktig, men att det är erfarenhet som gör att man lägger 
prognoserna utifrån historiken. Blir det dåliga indata så blir det också dåliga utdata. 
För övrigt tror inte Ove att yngre människor med mindre erfarenhet kommer att ha 
sämre prognosmässigt, men med lite mer erfarenhet är det lättare att argumentera 
varför du tycker si eller så. Avslutningsvis säger Ove att det går att vara hjälte, men 
det är inte alltid säkert att du vet varför. 
 

Stefan  
”Det använder jag mig naturligtvis av, eftersom jag har jobbat över 20 år i 
branschen så har man varit med om både uppgångar och nedgångar, så absolut 
använder man sig av egna erfarenheter.”  
 
(Fråga: Det blir inte så att du börjar dagen på nytt, så att säga, utan att 
erfarenheterna följer med?) 
 
”Ja, bra fråga. Ja, inför varje dag eller inför varje kväll. Då jag släcker lyset på 
kvällen, då ska det vara rent i sinnet. Egentligen inga förutfattade meningar. Jag 
sätter mig ner och tittar på hur den långa trenden ser ut, hur ser den psykologiska 
trenden ut, hur ser de medellånga trenderna ut och hur ser det ut på kort sikt? Där 
försöker jag alltid starta om så man inte går in med förutfattade meningar. Det är 
så lätt att påverkas ibland av massa andra som skriker nu är det så positivt. Det 
gäller att hålla allt klart och rent. Att analysera fräscht varje dag.” 
 

 
 
 

 
Stefan beskriver att hans erfarenheter är ett värdefullt instrument i hans arbete 
eftersom han har arbetat 20 år i branschen och därför har varit med om del 
uppgångar samt nedgångar. När jag sedan tillfrågar Stefan om han inte börjar dagen 
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utifrån ett blankt blad, så svarar han att han vill att sinnet ska vara rent när han 
släcker lyset på kvällarna. Stefan fortsätter att beskriva att han börjar oftast med att 
sätta sig ner och titta på de olika trenderna, dvs. den långa, den medellånga samt 
den korta. Där försöker han alltid att starta för att inte gå in med förutfattade 
meningar. Avslutningsvis tror Stefan att det gäller att hålla allt klart och rent för att 
kunna analysera fräscht varje dag. 
 

Göran  
”Alla analytiker, även om de är lite gröna, använder sina erfarenheter som ett 
viktigt instrument. Det är inte alltid samma sak att göra en bedömning av hur 
bolaget kommer att gå som hur aktien kommer att gå. Din känsla som analytiker 
när det är läge att köpa eller sälja aktien i rådande klimat, det är 
erfarenhetsbaserat och kan inte fångas av prognosmodeller. Huruvida analytikerns 
erfarenhet av aktiemarknaden som instrument är viktigare än prognosmodeller i 
analysarbetet kan jag inte avgöra.” 
 

 
 
 

 
Sammanfattningsvis anser Göran att alla analytiker, även de lite gröna, använder 
sina erfarenheter som ett viktigt instrument. Han anser att det inte är samma sak att 
göra en bedömning om hur bolaget kommer att gå, som känslan för hur aktien 
kommer att gå. Vidare menar Göran på att det kan vara svårt att värdera om 
erfarenheten är viktigare än prognosmodeller, men i själva bedömningen om hur 
aktien ska gå så bygger det på erfarenhet. Det som i slutändan avgör när det är läge 
att köpa och sälja aktien är erfarenheten som analytiker. 
  

  
 
Fråga: Fattar du ofta beslut med andra i grupp? 
 
Intervjuperson Citat 

 
 

Pär  
”Man kan säga att jag jobbar mest själv, men det blir som en koordinerande roll. 
Fast ska man hitta ett riktigt bra Case då brukar jag prata med respektive 
bolagsanalytiker, så blir det ett mycket slagkraftigare Case. Sedan är jag ensam 
väldigt mycket, jag har många olika roller och ansvar.” 
 

 
 
 

 
Sammanfattningsvis beskriver Pär att han oftast jobbar på egen hand. Fast hans roll 
är koordinerande, dvs. han har olika roller och ansvar. Vidare tror Pär att det även 
kan bli ett riktigt slagkraftigt Case då man sätter sig ner tillsammans med andra 
bolagsanalytiker och matcha de olika synsätten.  Avslutningsvis beskriver Pär att 
han ofta är ensam. 
  

Bengt  
”Ganska ofta! Men även individuella beslut.” 
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Bengt menar på att han både fattar beslut i grupp och individuella beslut. 

Ove  
”Ja och Nej! Vi diskuterar saker och ting framförallt om man känner sig osäker. 
Detta är mina argument så man testar argumenten på sina kollegor.” 
 

 
 
 

 
Ove anser att han ofta diskuterar saker och ting, framförallt då man känner sig lite 
osäker. Han frågar sig själv om man ska ställa sig? Om man ska ställa sig mer 
positiv eller negativ? Ove testar sina argument på sina kollegor som är av 
banksekretess, så de kan inte agera om man är positiv eller negativ till en aktie. 
Vidare beskriver Ove att det har varit mer diskussioner under den här perioden, 
eftersom det har varit så svårt att läsa marknaden. I vanliga fall så tar han ofta 
besluten själv då han vet åt vilket håll trenden går åt. 
 

Stefan  
”Mest individuella beslut.” 
  

 
 
 

 
Stefan anser att han oftast fattar individuella beslut. 
  

Göran  
”Många gånger har den här yrkeskåren präglats av primadonnor att det är 
stjärnanalytiker som sticker ut här och var. Jag tror att vi har mer lagspelarkultur 
här.” 
 

 
 
 

 
Göran beskriver att trots att det är en ensamsektor, så kan det vara bra att testa sina 
argument innan man tar ett beslut. Det är alltid analytikern som har det slutgiltiga 
ansvaret, men det kan hända någon gång att han/hon i beslutsprocessen inhämtar 
kollegers åsikter. Sammanfattningsvis tror Göran att yrkeskåren har präglats av 
primadonnor, men att på hans arbetsplats är det mer en lagspelarkultur. 
 

 
 

5.2 Självskattning 
 
Utöver intervjusvaren fick respondenterna också fylla i självskattning med åtta påståenden. 
Tre påståenden i formuläret avsåg att spegla Intuition (System 1) (Kahneman 2003). Dessa 
påståenden var: Jag anser mig vara risktagare, Jag litar på min intuition och Jag har lätt att 
avgöra då en trend vänder. Tre påståenden avsåg att spegla Resonerande (System 2) 
(Kahneman 2003). Dessa påståenden var: Jag föredrar säkra kort framför osäkra, Jag föredra 
att fundera länge innan jag fattar beslut och Jag är en flexibel person. Slutligen fanns två 
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påståenden som skulle spegla Flockbeteende (Påverkan) (Kahneman 2003). Dessa påståenden 
var: Jag påverkas mycket av andra analytiker och Media påverkar mig mycket.  
 
Skattningarna i medelvärden för Intuition, Resonerande och Flockbeteende redovisas. I tabell 
5.1 nedan visas varje respondents medelvärde för respektive grupp av påståenden. 
 
Tabell 5.1 ”Skattningarna i medelvärden” 
 
Intervjuperson Intuition 

(System 1) 
Resonerande 
(System 2) 

Flockbeteende 
(Påverkan) 

Pär 8,67 5,67 1,5 
Bengt 7,67 5,67 2,5 
Ove 7,33 6 2 
Stefan 8 4 1 
Göran 6 6 2,5 
  
 
. 
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6. ANALYS 
 

et här kapitlet innehåller en sammanfattande analys och diskussion av 
respondenternas svar grupperat under rubriker som relaterar till studiens 
frågeställningar.  

 

6.1 Hur uppfattar analytikerna inom finansbranschen sitt eget beteende under 
en finansiell kris? 
 
Flera forskare har framhållit vikten av att förstå hur analytiker på finansmarknaden gör 
bedömningar och fattar beslut i en krissituation (Gyllenram 1998). Kahneman och Tversky 
(2002) har i flera studier visat att människor som ska göra bedömningar under osäkerhet ofta 
använder en begränsat antal förenklade tumregler. Kahneman (2003) skiljer på två olika 
kognitiva funktioner för intuitiva bedömningar och resonerande bedömningar. Stanovich och 
West (2000) kallar dessa funktioner för System 1 och System 2. Flockbeteende är en variant 
på irrationellt beteende, vilket innebär att människor börjar agera mer emotionellt än rationellt 
och börjar bete sig som medlemmar i flock istället för självständiga individer (Gyllenram 
1998). Clement och Tse (2005) har visat att analytikernas uppskattning av sin egen förmåga 
har betydelse för deras prognoser och benägenhet till flockbeteende. 
 
Respondenterna fick en rad frågor där de skulle jämföra situationen idag med hur deras 
situation var för drygt ett år sedan. Frågorna speglade deras syn på sitt eget beteende utifrån 
de teoretiska utgångspunkterna med intuitiva och resonerande bedömningar och 
flockbeteende. Avsikten var att få en bild av hur respondenterna uppfattade sitt eget beteende 
under en finansiell kris. 
 
Till att börja med ställdes frågan om respondenterna upplevde att de arbetar mer intuitivt idag 
jämfört med tidigare. Svaren speglar stora skillnader i hur respondenterna uppfattar sitt 
arbetssätt. Två respondenter menar på att det inte alls är någon skillnad i hur de jobbar idag 
jämfört med tidigare, trots krisen. Två respondenter menar att de är mindre intuitiva idag 
jämfört med tidigare och att man snarare försöker hålla sig mer till fakta och matematiska 
modeller. En respondent menar att man måste gå mer på känsla idag eftersom det har varit 
svårt att urskilja omfattningen av krisen och att göra framtidsprognoser.  
 
Nästa fråga handlade om hur respondenterna är medvetna om hur de tänker kring risker och 
möjligheter och om det har förändrats jämfört med tidigare. Tre av respondenterna menade att 
de har blivit mer försiktiga eller mer observanta på risker. Medan två av respondenterna inte 
tycker att deras tankesätt har förändrats och en av dem förklarar att han alltid tänker utifrån 
risk till att börja med, men att han sedan tänker på möjligheter. 
 

D 
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Den tredje frågan handlade om de påverkas mer av media idag jämfört med tidigare. Ingen av 
respondenterna ansåg till att börja med att de påverkades mer av media idag, men flera 
resonerade kring frågan och kunde då se en viss påverkan. Två av respondenterna använder 
media som verktyg för att förstå strömningarna och flockbeteende. Man skulle kunna säga att 
media fungerar som temperaturmätare för dem. Det finns en motsägelse i ett av svaren då 
respondenten menar att han inte påverkas av media, men samtidigt säger att mer negativa 
nyheter i media påverkar honom i en mer positiv riktning.    
 
Sammantaget tyder svaren på att det finns stor variation i hur respondenterna uppfattar sitt 
eget beteende under en finansiell kris. Det finns de som tycker att de arbetar mindre intuitivt 
och det skulle då kunna kopplas till resonerande bedömningar, där tankeprocessen är mer 
långsam och kontrollerande och ger större möjligheter till ett medvetet övervakande 
(Kahneman 2003). Detta kan också relateras till svaren att man upplever att man har blivit 
mer försiktig och observant på risker. Men det finns också svar som tyder på att respondenten 
arbetar mer intuitivt under en kris och det skulle då kunna kopplas till System 1, Intuitiva 
bedömningar. Dessa tankeprocesser kännetecknas av ett snabbt och automatiskt tänkande, 
ofta kopplat till känslor (Kahneman 2003). Frågan är om det går att värdera de olika kognitiva 
systemen som bättre eller sämre under en finanskris? Man kan diskutera om inte bägge 
systemen är funktionella, eftersom det är viktigt med en ökad riskmedvetenhet, men också att 
ha en beredskap för snabba förändringar och känna var vinden blåser.  
 
Svaren varierar också när det gäller flockbeteende i form av påverkan från media. Ingen vill 
kännas vid att man själv har ett sådant beteende, men flera resonerar ändå om att de kan 
påverkas på olika sätt. Benägenheten till flockbeteende kan skilja sig mellan olika marknader 
och marknadsförhållanden (Chang, Cheng och Khorona 2000). Det är möjligt att de 
marknadsförhållanden som respondenterna arbetar inom gör att de är observanta på eget 
flockbeteende, men det kan också vara så att de inte är helt medvetna vad som påverkar dem.  
 

6.1.1 Förstår de sitt eget beteende utifrån ett rationellt beteende eller mer ett irrationellt 
beteende, exempelvis ett flockbeteende? 
  
I föreliggande studie fick respondenterna göra självskattningar som skulle spegla System 1 
och 2, samt benägenheten till flockbeteende. De fick också frågor om de fattar beslut med 
andra i grupp och om de tror att det kommer bli lättare att spå trender efter dagens finanskris. 
Men de fick också svara på frågan om de anser att analytiker inom finansbranschen agerar 
utifrån ett rationellt eller ett irrationellt beteende. Den sista frågan är alltså mer allmänt hållen, 
medan självskattningarna och frågan om gruppbeslut riktas mot deras bedömningar om eget 
agerande. 
 
När det gäller frågan om analytiker i allmänhet agerar utifrån ett rationellt eller ett irrationellt 
beteende så visade resultaten att de flesta anser att analytikerna agerar rationellt. Men de finns 
också de som anser att analytiker, som andra människor, är styrda av irrationella krafter och 
att man försöker ge rationella förklaringar till det irrationella. Även de som menar att 
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analytikerna är rationella ser emotionell påverkan som något man måste hantera. En 
respondent förlägger förklaringen utanför personen och menar att det är marknaden som beter 
sig irrationellt.  
 
Självskattningarna visade att ingen av respondenterna tycktes påverkas till ett flockbeteende i 
någon större utsträckning. Man tyckte alltså inte att man i någon större utsträckning 
påverkades av media eller andra analytiker. Högst skattade man de påståenden som speglade 
Intuition (System 1), medan man låg något lägre på den resonerande skalan (System 2). 
System 1 är mer förknippat med det emotionella agerandet och System 2 ligger närmare ett 
rationellt agerande (Kahneman 2003). Det tycks vara så att analytikerna skattar sitt eget 
beteende mer emotionellt än hur de anser att analytiker i allmänhet agerar. Vidare beskriver 
respondenterna att de fattar beslut såväl i grupp som individuellt. Några framhåller mer 
ensamarbetet, medan andra talar om lagspelarkultur. I forskning om risktagande har det visats 
att beslut i grupp är mer risktagande jämfört med individuella beslut (Slovic 2001). Därför 
kan det ha betydelse om man utgår mer från en lagspelarkultur jämfört med övervägande 
ensamarbete. Arbetssättet kan också vara en följd av vilken typ av arbetsplats man arbetar på. 
 
När det gäller att kunna göra prognoser för trender visade svaren att respondenterna inte tror 
att det kommer att bli lättare att spå trender efter dagens finanskris. Några uttrycker att det 
finns ett mönster som marknaden alltid följer, men att kriser ändå är svåra att predicera. De 
ökade möjligheterna till information kan ses som både positivt och negativt. Svaren tyder på 
att respondenterna inte ser den nuvarande krisen som en möjlighet att ta lärdom av för 
framtida prognoser. Barberis, Shleifer och Vishny (1997) föreslår att investerare är dåliga på 
att uppdatera eller ändra tidigare uppfattningar. Det här kan ha att göra med benägenheten att 
använda tumregler vid beslutsfattande och särskilt tumregeln när det gäller att justera tidigare 
information (George, Duffy och Ahuja 2000). Det är möjligt att när respondenterna inte kan 
se den nuvarande krisen som ett lärotillfälle så är det för att de använder sig av en tumregel.  
 
Sammanfattningsvis finns det en tvetydighet i svaren. Man vill framstå som rationell och 
anser att analytiker som grupp agerar rationellt, men samtidigt finns i några fall medvetenhet 
om emotionell påverkan. Det finns också en tendens att skatta sitt eget beteende mer 
emotionellt än hur man anser att analytiker i allmänhet beter sig. Det kan också tyda på att 
man har en insikt i att beslut kan påverkas av känslor.  
 

6.1.2 Beslutsfattande under osäkerhet. 
 
Kahneman och Tversky (2002) har beskrivit att människor i osäkra situationer inte är särskilt 
rationella. Omdömet under osäkerhet vilar på en rad förenklade tumregler istället för mer 
omfattande och formella beräkningsprocesser. En tumregel handlar om att när vi bearbetar ny 
information söker vi efter tidigare erfarenheter som kan komma ifrån emotionella händelser, 
närliggande händelser eller frekventa händelser. Människor söker också efter likheter när de 
gör bedömningar och kan ha svårt att justera sina bedömningar när de är förankrade, till 
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exempel i en förväntning. Eftersom krisen idag är en osäkerhetssituation ställdes frågor om 
hur respondenterna upplever sitt beslutsfattande. 
 
Till att börja med ställdes frågan om respondenterna upplevt att deras beslut har varit 
begränsade p.g.a. tidsbrist. Alla utom en av respondenterna svarar nej på frågan men flera för 
ett resonemang kring svaret. Bland annat framkommer synpunkterna att man måste hålla uppe 
kvalitén även under tidspress, och att beslut inte får vara förhastade. Respondenterna kan ändå 
uttrycka att beslut blir annorlunda under tidspress och någon menar att det ligger i sakens 
natur. Följande fråga var om besluten skulle se annorlunda ut om respondenterna hade haft 
mer tid. Ingen av respondenterna tror egentligen att besluten skulle ha blivit annorlunda, men 
däremot menar ett par att de skulle ha blivit mer komplexa och mer bearbetade. Svaren mellan 
frågorna är således något motsägelsefulla. 
 
Respondenterna fick frågan hur de tänkt då de har tagit beslut under finanskrisen. Några av 
respondenterna menar att ha planer och en struktur är väldigt viktigt för att kunna fatta beslut 
under krisen. Medan andra respondenter uttrycker att de försöker analysera det som händer, 
följa trenden och dra nytta av situationen. 
 
I den sista frågan ombads respondenterna bedöma hur de använder sina egna erfarenheter som 
instrument i sitt arbete jämfört med andra instrument. De flesta menar att deras egen 
erfarenhet är ett viktigt instrument. Någon menar också att det är det enda instrumentet. 
Svaren tyder på att den egna erfarenheten och tidigare händelser har en stor betydelse för 
respondenternas beslutsfattande.   
 
Sammantaget kan svaren även här kopplas till System 1 och System 2 (Kahneman 2003). När 
respondenterna beskriver hur de tar beslut. Men det finns en viss tvetydighet i hur man 
uppfattar beslut under tidspress. Man beskriver att besluten kan bli både lika och olika under 
tidspress. Det kan vara så att man vill beskriva beslutsprocessen som rationell och inte 
påverkbar men samtidigt inser att det kan finnas påverkan. Man menar att det är den egna 
erfarenheten som är viktig och det gör att sannolikheten för att tumregler (Schoenfeld 1985) 
blir inblandade i besluten är ganska stor.    
 

6.2 Vilken uppfattning har analytikerna om beteende under den pågående 
finanskrisen jämfört med det beteende som har beskrivits under IT-krisen? 

 
Enligt Wheale och Amin (2003) agerade analytikerna utifrån ett högst irrationellt beteende 
under IT-krisen och psykologiska faktorer fick stor betydelse vid investeringsbeslut. 
Respondenterna i föreliggande studie blev tillfrågade om de ansåg att det finns en likhet i 
agerandet hos analytikerna inom finansbranschen under IT-krisen och dagens finanskris. De 
fick också följdfrågan vad som lika om de svarade ja på den första frågan. Resultaten visade 
att det fanns en samstämmig uppfattning om att analytikernas beteende inte skiljer sig åt 
under de två kriserna. Däremot finns vissa skillnader i uppfattning om vad som påverkar 
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beteendet. En respondent menar att beteendet styrs av psykologi, medan en annan menar att 
beteendet påverkas av yttre krafter där skillnader i typ av kris kan ge upphov till variation i 
beteende. Nästan alla respondenter framhåller att IT-krisen och dagens kris har skillnader. 
Skillnaderna består i att IT-krisen var mer begränsad till en sektor, medan dagens kris är 
allvarligare och drabbar även analytikerna själva.  
 
Respondenterna fick frågan om de trodde att analytikerna inom finansbranschen varit bättre 
förberedda inför dagens finanskris jämfört med hur de varit inför IT-krisen. De fick också 
följdfrågan på vilket sätt de varit förberedda, om de svarade ja på frågan. Tre av 
respondenterna menar att analytikerna har varit bättre förberedda idag jämfört med IT-
bubblan. Men orsakerna till varför man anser att analytikerna idag har varit mer förberedda 
skiljer sig. Två av respondenterna talar om erfarenhet och att man kan lära av misstagen. 
Medan en hänvisar till ett annat arbetssätt, vilket gör att situationen blir lika känslig idag för 
analytikerna. Övriga respondenter anser inte att man varit bättre förberedd idag. 
 
Den sista frågan som berörde IT-krisen handlade om det finns fler lagar och regler idag 
jämfört med under IT-krisen. Alla respondenter uppfattar i princip att det finns fler lagar och 
regler idag. Men man ser olika på vilken betydelse lagar och regler har i kriser. Ett synsätt är 
att lagar och regleringar ökar under en kris, som ett sätt att hantera krisen och tas senare bort 
när marknaden vänder. Ett annat synsätt är att det finns fler lagar och regler idag, men att de 
inte varit till någon större nytta. I respondenternas svar framkommer också synpunkter på 
framtida behov av regleringar. 
 
Sammantaget fanns en samstämmig uppfattning att analytikernas beteende inte skiljer sig åt 
under de två kriserna. Man var också överens om att det finns mer lagar och regler idag 
jämfört med IT-krisen. Men man var inte överens om att analytikerna idag var bättre 
förberedda på krisen jämfört med när IT-krisen kom. Det verkar inte som ökad reglering 
självklart anses ge ett bättre stöd vid kriser. Det verkar inte heller som man självklart anser att 
erfarenheten gör en visare även om några av respondenterna framhåller det. Frågan är om 
resultaten i Wheale och Amins (2003) studie av IT-krisen även gäller idag och vi kommer att 
se ett irrationellt beteende och psykologiska faktorer som har stor betydelse vid 
investeringsbeslut som tas?  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 detta kapitel börjar jag med att presentera de viktigaste slutsatserna och diskutera 
resultaten i relation till  studiens syfte med att beskriva resultaten. Vidare diskuteras 
studiens tillförlitlighet och studiens begränsningar utifrån, bland annat, urval och 

frågor samt självskattningsformulär. Studiens teoretiska bidrag har varit att utveckla 
användningsområdet av begreppen. Det praktiska bidraget har varit att analytikernas egen 
förståelse av tänkesätt och beteende lyfts fram. Avslutningsvis ges förslag på framtida studier.  
 

7.1 Viktigaste slutsatser 
 
Efter att ha presenterat empirin och analyserat problemet var dessa de viktigaste slutsatserna i 
analys kapitlet: 
 

• På frågeställningen om hur analytikerna inom finansbranschen uppfattar sitt eget 
beteende under en finansiell kris så visar resultatet att det finns en stor variation i hur 
respondenterna uppfattar sitt beteende under en finansiell kris. Det finns de som tycker 
att de jobbar mindre intuitivt under en kris. Men det finns också de som anser att de 
jobbar mer intuitivt. 
 

• Resultatet på ovanstående frågeställning visar också på att respondenterna inte vill 
kännas vid att de har ett flockbeteende i form av påverkan från media, men att flera 
resonerar att de kan påverkas på olika sätt. 

 
• På den andra frågeställningen om analytikerna förstår sitt beteende utifrån ett rationellt 

beteende eller mer ett irrationellt beteende, exempelvis ett flockbeteende visade 
resultatet att det finns en tvetydighet i svaren. Respondenterna vill framstå som 
rationella och anser att analytiker som grupp agerar rationellt, men samtidigt finns i 
några fall medvetenhet om emotionell påverkan. 

 
•  På den tredje frågeställningen om beslutsfattande under osäkerhet visade resultatet på 

att när respondenterna beskriver hur de tar beslut finns det en viss tvetydighet i svaren 
om hur man uppfattar beslut under tidspress. Det beskrivs att besluten kan bli både 
lika och olika under tidspress. 

 
• Slutligen, på den sista frågeställningen om vilken uppfattning analytikerna har om 

beteende under den pågående finanskrisen jämfört med det beteende som har 
beskrivits under IT-krisen, visar resultatet att det finns en samstämmig uppfattning om 
att analytikernas beteende inte skiljer sig åt under de två kriserna. Respondenterna var 
överens att det finns mer lagar och regler idag jämfört med under IT-krisen. Men 
respondenterna var inte överens om att analytikerna hade varit bättre förberedda på 

I 
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dagens kris jämfört med då IT-krisen kom. Till sist visade även resultatet att ökad 
reglering inte självklart ger ett bättre stöd och att erfarenheten inte självklart gör en 
visare. 

 

7.2 Sammanfattande kommentar 
 
Syftet med den här studien var att undersöka hur analytiker inom finansbranschen uppfattar 
sitt agerande under en finanskris, för att bättre förstå hur finansiella beslut kan påverkas av 
irrationellt och rationellt beteende. Resultaten visar att analytikerna gärna vill beskriva 
beslutsfattande som rationellt och inte särskilt påverkat av finanskrisen. Samtidigt som man är 
medveten om att emotionella faktorer spelar roll och att beteendet inte alltid är rationellt. 
Dessutom ser man den egna erfarenheten som ett väldigt viktigt instrument i arbetet men man 
är inte helt tydlig hur man drar lärdom och skaffar sig erfarenhet i kriser. Även om 
analytikerna vill framstå som rationella så skattar de sitt eget beteende som intuitivt i hög 
grad. Det är möjligt att risken för att finansiella beslut påverkas av irrationellt beteende kan 
öka om aktörerna är omedvetna om hur de faktiskt påverkas av yttre faktorer och sina egna 
erfarenheter och kognitiva tankesätt.  
 
Men det kan även finnas alternativa förklaringar till att skillnaderna mellan rationellt och 
intuitivt beteende. I en studie om rationella och icke rationella beslut på finansmarknaden 
skriver Peters (2003) att i väldigt komplexa situationer när problem inte är väldefinierade och 
det är svårt att precisera tvetydig information så kan subjektiva beslut vara den mest rationella 
vägen. Det betyder att det som framstår som en irrationell problemlösning i en viss situation 
kan vara rationell i en annan. Det kan vara så att resultaten i min studie speglar detta genom 
att det finns en tvetydighet i svaren. Zinn (2008) menar dessutom att den vanliga dikotomin 
mellan rationellt och irrationellt underskattar vikten av strategier som varken är helt rationella 
eller irrationella. Han menar att det finns tyst och prerationell kunskap som kan relateras till 
sådana strategier där intuition och emotioner kan ge vägledning i beslut. Dessa strategier är 
inbäddade i sociala relationer och därför bör man ta situationsfaktorer i beräkningen. 
 

7.3 Studiens begränsningar 

 
Burton (2007) har framhållit att kvalitativ forskning inte använts i studier av beteende och 
finansforskning. Därför bygger den här studien framförallt på intervjuer, där respondenterna 
har ombeds att skatta och ge uppfattningar om sitt eget och andras beteende. Oberoende hur 
väl respondenterna kan bedöma sitt eget beteende ger resultaten en bild av hur de uppfattar 
sitt eget beteende under en finanskris. En felkälla kan vara att respondenterna vill försköna sitt 
eget beteende vilket har att göra med validitetsbedömningen i uttalanden (Kvale 1997). Jag 
har försökt att fråga om samma områden på olika sätt och även använt ett 
självskattningsformulär för att öka tillförlitligheten i materialet. För att ytterligare öka 
tillförlitligheten i materialet hade jag också kunnat använda ett bredare urval. Urvalet i studien 
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är begränsat till fem intervjurespondenter vilket gör att resultaten inte kan generaliseras till en 
större grupp. En annan begränsning är att jag har arbetat ensam med materialet vilket gör att 
jag inte har haft möjlighet till forskartriangulering. Det innebär att jag själv tolkat 
intervjumaterialet vilket kan begränsa möjligheterna till alternativa tolkningar.  
 
En annan fråga som har att göra med tillförlitligheten i studien är om frågorna och 
självskattningsformuläret verkligen speglar det teoretiska utgångspunkterna. Eftersom jag 
själv har konstruerat självskattningsformuläret och formulerat frågorna finns en risk att dessa 
inte lyckas fånga in vad som avser att mätas. Jag har därför redovisat så noga som möjligt 
både frågor och svar och alla steg i analysprocessen. Genom att öppet redovisa ökar 
möjligheten att bedöma hur väl instrumenten i studien relaterar till teorierna. 
 

7.4 Studiens teoretiska samt praktiska bidrag 
 
Studiens bidrag inom området Behavioral Finance är framförallt att analytikernas egen 
förståelse av sitt beteende och tänkesätt lyfts fram. Rent praktiskt är ökad förståelse för 
analytikernas upplevelser viktiga i en så central bransch, som finansbranschen. Studien visar, 
som tidigare har beskrivits, att analytikerna gärna vill beskriva sitt beslutsfattande som 
rationellt, men att de skattar sitt beteende som intuitivt. För en enskild analytiker kan det vara 
avgörande att bättre förstå sitt eget handlande och inse sina kognitiva begränsningar.  
 
Rent teoretiskt innehåller studien ett försök att operationalisera begrepp som använts inom 
framförallt experimentell forskning för att fördjupa kunskapen i en kvalitativ studie. Som 
framhållits i studiens begränsningar är detta inte helt enkelt, men studien är ett första steg att 
utveckla användningsområdet av begreppen. 
 

7.5 Framtida forskning 
 
Som tidigare nämndes finns en möjlighet att irrationellt beteende vid finansiella beslut kan ha 
större påverkan om aktörerna är omedvetna sina kognitiva tänkesätt. Detta kunde vara förslag 
för en framtida studie där man undersöker hur graden av medvetenhet om de egna tänkesätten 
relateras till beslutsfattande. Enligt Slovic (2001) så behövs de kognitiva begränsningar som 
människan har, undersökas i finansiella miljöer. Han menar att det är särskilt viktigt att göra 
sådana studier i naturliga arbetsmiljöer. Min studie hade för avsikt att belysa analytikernas 
perspektiv med hjälp av, bland annat, teorier som bygger på tidigare experimentell forskning. 
Man skulle också kunna tänka sig att utöver intervjuer även göra observationer i naturliga 
arbetsmiljöer
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8. SANNINGSKRITERIER 
 

 detta kapitel redogör jag för studiens sanningskriterier. Här säkerställer jag studiens 
trovärdighet genom att presentera begreppen som gäller för kvalitativa studier: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmering och äkthet.  

 

8.1 Trovärdighetskriterier 
 
För att säkerställa den kvalitativa studiens trovärdighet brukar reliabilitet och validitet 
omformuleras i begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, och 
äkthet (Bryman 2001).  
 

8.1.1 Tillförlitlighet  
 
Jag använde bandspelare i mina intervjuer och skrev ut intervjuerna ordagrant. För att öka 
tillförlitligheten i materialet skickades intervjuutskrifterna samt mina kommentarer och 
tolkningar till respondenterna för synpunkter, respondentvalidering. Respondenterna kunde 
kommentera och korrigera själva citaten från intervjuutskrifterna. Däremot kunde de inte 
påverka tolkningarna, men i förekommande fall om det fanns missuppfattningar i citaten, 
kunde tolkningarna påverkas. Intervjurespondenterna kan naturligtvis ha skilda tolkningar av 
själva frågornas innebörd i intervjusituationen, men det är varje respondents subjektiva 
upplevelse som efterfrågas och därför är det en del av studien. 
 

8.1.2 Överförbarhet  
 
Urvalet av respondenter var, som tidigare angivits, begränsat till fem personer. Det innebär att 
det inte går att generalisera till en större grupp. Men meningen var att lyfta fram analytikers 
egna uppfattningar om sitt eget beteende och resultaten presenteras med hjälp av citat från 
varje respondent på varje fråga. Detta gör att läsaren kan få en uppfattning om den variation 
som finns i gruppen. Utifrån detta kan man göra en teoretisk generalisering och jämföra 
resultaten med tidigare forskning.    
 

8.1.3 Pålitlighet  
 
Studien följde så noggrant som möjligt de gängse stegen i en kvalitativ metodik. Jag har också 
noggrant försökt att beskriva alla faser i forskningsprocessen så öppet som möjligt. Eftersom 
jag ensam utförde studien var det svårt att arbeta med forskartriangulering. Däremot har jag 
haft hjälp av min handledare i utformningen av de olika stegen i studien.  
 

I 
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8.1.4 Konfirmering  
 
Jag är medveten om att det inte går att få någon fullständig objektivitet i den här typen av 
studier. Men utifrån den kunskapssyn som studien vilar på har jag redovisat min förförståelse 
för området. I det ligger att jag inte haft någon personlig strävan om att resultaten skulle 
bekräfta någon särskild idé. 
  

8.1.5 Äkthet  
 
Äkthetskriterierna, enligt Bryman (2004) som citerar Guba och Lincoln (1994) handlar om 
studiens autencitet. I dessa kriterier ställs flera frågor om studien ger en rättvis och bättre bild 
av ett fenomen, hjälper de medverkande till en bättre förståelse, ger bättre möjligheter till 
åtgärder för att förändra en situation. Det är min förhoppning och ett bakomliggande syfte 
med min studie att öka förståelsen för analytikernas situation under en finanskris. En ökad 
förståelse ger också ökade möjligheter att påverka situationen. 
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Bilaga 1: Intervjumanual 
Intervjun kommer att ta ca 45 min och du och ditt företag kommer att vara anonyma.  
 
 
Inledning 
 

• Kan du berätta lite om din utbildning och arbetslivserfarenhet. 

• Vad är er roll i organisationen just nu? 
  
 
Allmän information om analytiker inom finansbranschen. 

 
• Tror du att det finns en likhet i agerandet hos analytikerna inom finansbranschen under 

IT-krisen och dagens finanskris? I sådana fall vad? 

• Tror du att analytikerna inom finansbranschen har varit bättre förberedda inför dagens 

finanskris än de var inför IT-krisen? I så fall på vilket sätt?     

• Upplever du att det finns fler lagar och regler under dagens finanskris än vad det fanns 

under IT-krisen.  

• Anser du att analytikerna inom finansbranschen agerar utifrån ett rationellt eller ett 

irrationellt beteende? Varför tror du i så fall att de agerar på detta sätt?   

• Tror du att det kommer bli lättare att spå trender då dagens finanskris är över? 
   
 
Nu ska jag be dig att jämföra din situation idag med för ungefär ett år sedan. 
(Utgångspunkt: Finansmarknaden är annorlunda idag). 
 

• Tycker du att du gör mer regelstyrda analyser idag jämfört med ett år sedan? 

• Upplever du att du jobbar mer intuitivt i dag jämfört med för ett år sedan? 

• Finns det något skede som du är medveten om då du tänker utifrån risk i stället för 

möjligheter, vice versa. I så fall har ditt tankesätt sett annorlunda ut idag än för ett år 

sedan?  

• Anser du att media påverkar ditt beteende mer idag än för ett år sedan då det kommer 

till att ta beslut. 
  

 
Självskattning 
                                                                                                            Stämmer inte alls                         Stämmer helt och hållet 

• Jag anser mig vara en risktagare.                           1____________________10 
                                                                                                          

• Jag föredrar säkra kort framför osäkra.       1____________________10 
  

• Jag föredrar att fundera länge innan jag fattar beslut. 1____________________10 
 

• Jag litar på min intuition.        1____________________10 
 



  

 
 

• Jag är en flexibel person.        1____________________10 
 

• Jag har lätt att avgöra då en trend vänder.       1____________________10 
 

• Jag påverkas mycket av andra analytiker.       1____________________10 
 

• Media påverkar mig mycket.        1____________________10
  

  
Avslutande frågor 
 

• Har du känt att på grund av tidsbrist har dina beslut varit begränsade?   

• Tror du att dina beslut skulle ha sett annorlunda ut om du hade haft mer tid? 

• Hur har du tänkt när du tagit ett beslut under dagens finanskris? 

• Bedöm hur du använder dina egna erfarenheter som instrument i ditt jobb jämfört med 

andra slags instrument.  

 

 
 
 

 
      Finns det något du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Bilaga 2: APPENDIX 1. ORDLISTA 

 

Behavioral Finance  Ämnesområdet Behavioral finance behandlar hur psykologiska faktorer 
påverkar enskilda investerare och hur detta påverkar de finansiella marknaderna. 
Ämnesområdet problematiserar därmed den neoklassiska ekonomiska teorin och 
ifrågasätter dess gängse antagande om marknadseffektivitet. 
(http://www.kth.se/student/kurser/kurs/ME2031) 

  

Rationell   En rationell person förväntas agera lugnt, genomtänkt, logiskt och förnuftigt. 

 

Irrationell   Motsatsen till rationell. En person som är irrationell förväntas agera ologiskt, 
oförnuftigt och oöverlagt. 

 

Bull market   Vardaglig benämning på ett marknadsläge av kraftig kursuppgång på börsen. 
(http://www.ne.se/bull-market) 

 

Bear market  Vardaglig benämning på ett marknadsläge av generellt sjunkande kurser på 
börsen. (http://www.ne.se/bear-market) 

 

Blankning   Spekulation i kursnedgång på börsen, innebärande att man lånar värdepapper 
och säljer dem. Senare köper man tillbaka värdepapperna till lägre pris. Har 
kursen gått ned har man gjort en vinst. (http://www.ne.se/blankning) 

 

Pairtrade  A pair trade is the taking of a long position in one security together with an 
equal short position in another that is strongly correlated with it. It is sometimes 
used to refer to multiple long and short positions that are similarly matched. 

 

Swedsec   I 1 § står det att Svenska Fondhandlareföreningen ska verka för en sund, stark 
och effektiv värdepappersmarknad. Som ett led i detta arbete har Svenska 
Fondhandlareföreningen via sitt helägda bolag Svenska Fondhandlareföreningen 
Service AB bildat dotterbolaget SwedSec AB (SwedSec). SwedSecs verksamhet 
syftar till att höja grundkompetensen för anställda på den svenska 
värdepappersmarknaden och bidrar till att höja allmänhetens förtroende för de 
företag som verkar på denna marknad. 
(http://www.swedsec.se/index.php?option=com_content&task=view&id=253&I
temid=350) 

 

Corporate Finance  Corporate Finance är en del av företagsekonomin och den finansiella ekonomin 
som är inriktad på beslut avseende dels anskaffandet av kapital (finansiering)  



  

 
 

 
 
 
                                                    och dels användningen av kapital till investeringar eller som rörelsekapital. 

Ordet företagsfinansiering är ett snävare begrepp i svenskan än engelskans 
begrepp corporate finance, och det har inte utvecklats något svenskt ord som 
helt och fullt motsvarar den engelska termen, varför det engelska begreppet 
används i dagligt tal. Corporate finance är alltså ett vidare begrepp än 
företagsfinansiering och omfattar i princip all form av hushållning med ett 
företags resurser (http://sv.wikipedia.org/wiki/Corporate_finance)
   

Herding  Herding is the act of bringing individual animals together into a group (herd), 
maintaining the group and moving the group from place to place—or any 
combination of those. While the layperson uses the term "herding", most 
individuals involved in the process term it mustering, "working stock" or 
droving. 

 

Risk/Reward Ratio A ratio used by many investors to compare the expected returns of an 
investment to the amount of risk undertaken to capture these returns. This ratio 
is calculated mathematically by dividing the amount of profit the trader expects 
to have made when the position is closed (i.e. the reward) by the amount he or 
she stands to lose if price moves in the unexpected direction (i.e. the risk). 
(http://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp) 
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