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Purpose: Describe and investigate the suitability of individuals to base their investments on 

analysis reports. Consider the aspect if there are elements of bias even though they come 

from independent analysts. The main point of departure is to investigate whether independent 

analysts' reports are in fact accurate and if they are more accurate than others. It also takes 

into account differences based on line of business. 

 

Methodology: Based on the hypothesis formulation, the significance level is tested via a 95 

% confidence level T-test based on observations of independent analyst’s error margin. 

 

Conclusion: The results strongly indicate that the independent analysts have a lower margin 

of error than other analysts. Furthermore, a difference between different sectors is illustrated 

by comparison. The line of business where the analyzes are most accurate, is industry and the 

one with the least accuracy is healthcare, which is against previous research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sammanfattning:  
 

Titel: Analytikers träffsäkerhet  

 

Datum: 2018-01-04 

 

Kurs: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

 

Författare: Joel Karlsson, Andreas Kördel, Erik Harsem  

 

Handledare: Conny Johanzon 

 

Nyckelord: Oberoende analytiker, bruttovinst, felmarginal, aktiekurs, prognos 

 

Syfte: Beskriva och undersöka lämpligheten för privatpersoner att basera sina investeringar 

på analysrapporter. Beakta aspekten kring om det finns inslag av bias trots att de kommer 

från oberoende analytiker. Den främsta utgångspunkten är att undersöka ifall oberoende 

analytikers rapporter i själva verket är träffsäkra och om de är mer träffsäkra än övriga. Det 

beaktas även skillnader baserat på bransch.  

 

Metod: Utifrån hypotesformuleringen testas signifikansnivån via ett T-test med 95 % 

konfidensnivå baserat på observationer av oberoende analytikers felmarginal. 

 

Slutsats: Resultaten indikerar starkt att de oberoende analytikerna har en lägre felmarginal än 

övriga analytiker. Vidare belyses en skillnad mellan olika branscher vid jämförelse. Den 

bransch där analyserna är som mest träffsäkra är industri och den med sämst träffsäkerhet är 

hälsovård, vilket talar emot tidigare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Disposition:  
Kapitel 1  

Inledningskapitlet innehåller en genomgång av tidigare forskning vilket ligger till grund för 

problematiseringen. Denna mynnar ut i forskningsfråga, syfte samt hypotesformulering.  

 

Kapitel 2 

Genomgång av teoretisk referensram vilket leder till en analysmodell som kan betraktas som 

en grundpelare för att få en liknande helhetsuppfattning utifrån eventuella begrepp och 

modeller.   

 

Kapitel 3 

Metodkapitel där det tydligt redogörs hur undersökningen är uppbyggt och utifrån vilka 

aspekter vägvalen har tagits. Vidare redogörs för hur data har bearbetats samt 

konsekvenserna av detta.  

 

Kapitel 4 

Resultaten redovisas utifrån formulerade hypoteser. För att öka tydligheten tillämpas tabeller 

för att underlätta för läsaren.  

 

Kapitel 5 

En analys baserad på resultaten där man utifrån kapitel 2 och den teoretiska referensramen 

tolkar undersökningen. Eventuella samband försöker belysas och möjliga förklaringsmodeller 

upprättas.  

 

Kapitel 6 

Slutsatser utifrån hypotesformuleringen upprättas vilka beskrivs i kort och koncist form. 

Forskningsfrågorna besvaras även de på ett tydligt sätt.  

 

Kapitel 7  

En avslutande diskussion, vilken beaktar eventuella felkällor i undersökningen.  

Avslutningsvis beskrivs områden som påträffades under uppsatsens gång vilka inte kunde 

undersökas fullt. Dessa områden efterlyses som vidare forskning. Vidare kan vår uppsats 

öppna upp för områden vilka inte undersökts tidigare men kan betraktas som intressanta för 

ytterligare studier. 
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Begreppsdefinitioner  
 

• Aktie   Del av företag. 

(Avanza, 2017) 

 

• Värdepapper   Handling som kan omsättas i pengar. 

(Avanza, 2017) 

 

• Bias   Beroendeställning. 

     (Keskek & Tse, 2016) 

 

• Q    Kvartal. 

(Nationalencyklopedin, 2017) 

 

• Q1-Q4   Kvartal 1-4. 

(Nationalencyklopedin, 2017) 

 

• Large Cap   Bolag i norden med över en miljard i börsvärde.  

(Nationalencyklopedin, 2017) 

 

• G20-länder   Organisation vilken beaktar ekonomiska och finansiella frågor. 

(Nationalencyklopedin, 2017) 

 

• RPE    Relativ felmarginal. 

(Patz, 1989) 

 

• Stata     Statistikprogram för statistiska metoder och dataanalyser. 

(Statanordic, 2017)  

    

• Oberoende analytiker Analytiker vilka tillämpar en objektiv bedömning 

(Investopedia, 2018) 

 

• Beroende analytiker Analytiker där det finns inslag av subjektivitet vid bedömning 

(Investopedia, 2018)   

 

• Total mängd analytiker Oberoende och beroende analytiker 

(Egen benämning) 
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1. Inledning 

Handel har i olika former förekommit i samhället sedan tidig medeltid 

(Nationalencyklopedin, 2017). Omständigheterna har under årens gång förändrats för att 

passa aktuell tidsålder. 1863 grundades Stockholms fondbörs och sedan dess har det via 

denna plattform handlats med värdepapper i någon form. Tillvägagångssättet för handeln har 

under åren formats fram till den digitaliserade tappningen vi ser idag (Nationalencyklopedin, 

2017). 

 

Aktiehandel har under decennier haft en stadig ökning. I takt med utveckling av internet och 

IT underlättas denna handel ytterligare (SCB, 2017). 2012 öppnade den moderatledda 

regeringen upp för satsningar på handel av värdepapper. Investeringssparkonto som är en 

sparform för privatpersoner, var tänkt att bidra till ett ökat sparande i aktier och fonder genom 

en enkelhet och skattelättnad (Skatteverket, 2015).  

1.1 Bakgrund 

Idag sparar en stor del av svenskarna i aktier, direkt eller indirekt via fonder. Fondbolagens 

förening (2015) har kartlagt att 8 av 10 svenskar sparar i fonder. Personer som inom detta 

område berörs och kan ses som intressenter av det finansiella nyhetsflödet i allt högre grad då 

ägande av värdepapper är förknippat med en viss risk. Det förutsätter att investeraren håller 

sig uppdaterad gällande de tillgångar man äger och utvärdera den tillgängliga informationen 

för att estimera investeringens framtida avkastning (Jonnerhag, 1984). 

 

Vad grundar spararna sina investeringsval i? Det finns mycket finansiell information att 

hämta bland annat i form av kvartalsrapporter och årsredovisningar som företagen publicerar. 

Schumaker och Chen (2009) har analyserat hur diverse finansartiklar påverkar aktiekursen 

och om det går att förutspå aktiekursen utifrån dessa analysartiklar. De kom fram till att en 

analysmetod som beaktar både aktiekurs och nyckelord i skriftliga analyser gav bäst 

träffsäkerhet. Ranaldo (2002) har analyserat hur ny bolagsspecifik information påverkar en 

aktie med ett intradagsperspektiv. All bolagsspecifik information har beaktats. Detta innebär 

att utöver rena finansiella rapporteringar av nyckeltal och vinstprognoser tas även hänsyn till 

övrig företagsrelevant information som förändringar i ledning och strukturella organisatoriska 

förändringar. Ranaldo (2002) kom fram till att nyhetsflöden bland annat i form av artiklar 

med aktieanalyser har en påverkan på aktiekursen. 

 

I det omfattande finansiella nyhetsflödet innefattas bedömningar och rekommendationer av 

diverse analytiker. Analytikernas rekommendationer kan ge signaler om hur marknaden 

kommer att utvecklas. Årsredovisningen och kvartalsrapporten visar historiska nyckeltal för 

en period. Analytikernas prognoser skattar framtida vinster, kursutveckling, 
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framtidsutsikterna för bolaget och dess marknaden. Genom det ges ett estimat av vad 

marknaden kan förvänta sig. 

 

Elton, Gruber, & Gultekin (1981) undersökte förhållandet mellan förväntningar på framtida 

avkastning per aktie och det faktiska priset på aktien. Elton et al. hävdade att priset 

påverkades av marknadens förväntningar på framtida avkastning. 

 

Easton & Sommers (2007) undersökte träffsäkerheten i analytikernas prognoser. Studien var 

utförd på den amerikanska marknaden. I studiens slutsats beskrivs det att analytikernas 

prognoser är för optimistiska i relation till verkligt utfall. De hävdade att denna felmarginal 

berodde på beroendeförhållande mellan analytiker och bolag. Prognoserna på de analyserade 

bolagen var 2,84% högre än det faktiska utfallet (Ibid). 

 

Denna möjliga partiskhet och överoptimism gör att man från en småsparares perspektiv kan 

ställa sig kritisk till analytikernas rekommendationer. Är det trots dessa tidigare slutsatser 

klokt för en småsparare att grunda sina investeringar i analytikernas estimat? 

1.2 Överoptimism 

Det har tidigare undersökts hur tidskrifter publicerar artiklar gällande aktiekursen. Därefter 

analyseras eventuella förändringar tjugo minuter efter publiceringen. Efter det följs detta upp 

under en femveckorsperiod. En av forskningsfrågorna var ifall man kan förutsäga 

aktiekursens upp eller nedgång med hjälp av nyhetsartiklar och hur påtaglig förändringen i så 

fall är. Artikeln avslutas med att efterlysa vidare forskning. Exempelvis att beakta andra typer 

av artikelvillkor. För att om möjligt kunna identifera en skillnad mellan prisutvecklingen 

utifrån givna preferenser. De menar också att man skulle kunna vara mer selektiv i valet av 

artiklar, genom att exempelvis endast koncentrera sig på artiklar inom industri eller 

organisation (Schumaker & Chen, 2009). 

 

Förhållandet mellan publicerade artiklar gällande aktiekurser från Yahoo och värdet på aktien 

samt utvecklingen har undersökts ingående. Utgångspunkten i artikeln var ifall det fanns 

någon sanning över huvud taget i artiklarna eller ifall det bara var spekulationer. Detta 

undersöktes på Dow Jones. Slutsatsen utifrån artiklen är att träffsäkerheten var mycket liten 

baserat på att generera avkastning för investerarna, dock bidrog det till omsättningen av 

nämnda aktier i artiklarna ökade. I likhet med omsättningen så ökade även volatiliteten på 

aktierna. Generellt var artiklarna för optmistiska sett till aktiekursens utveckling, vilket 

bidrog till en viss felmarginal (Antweiler & Frank, 2004). 

 

Lisa M Sedor (2008) utredde om analytikernas allt för optimistiska rekommendationer är en 

oavsiktlig reaktion grundad i utformningen av ledningens framtidsplaner för bolaget. (Ibid) 

jämförde prognoserna med inriktning på om analytikerna i sin arbetsgång får 

scenarioliknande eller listformad information angående framtidsplanerna. (Ibid) berörde även 
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om det fanns någon skillnad i prognoserna mellan företag som tidigare gått med vinst eller 

förlust. Sedor (2008) kom fram till att när informationen framställs som ett scenario, gav 

analytikerna alltför optimistiska prognoser jämfört med om de får samma information i 

listform för tvååriga prognoser, men inte när prognosen sträcker sig ett år framåt. Vidare 

beskrev forskningen även att den scenariobaserade optimismen är större för företag som 

tidigare gått med förlust än för företag som gått med vinst (Sedor, 2008).  

 

Peter D Easton och Gregory A Sommers (2007) undersökte aktieanalytikers tendens att 

genom partiskhet vara allt för optimistiska i sina skattningar om framtida avkastning. 

Partiskheten beskrevs som skillnaden mellan marknadens förväntningar och analytikernas 

förväntningar på avkastning.  

Easton och Sommers (2007) använde tre metoder för att skatta förväntningar på framtida 

avkastning som baseras på, analytikernas intäktsprognoser för nästa år, realiserade intäkter 

för nuvarande år och skattningar av nästkommande års intäkter. Genom att jämföra de estimat 

som är baserade på analytikernas prognoser och de baserade på den faktiska intjäningen 

under året kan de avgöra hur stor denna partiskhet är hos analytikerna. Jämförelsen görs alltså 

vid tillfället för skattningen då detta exkluderar företagshändelser som kan inträffa mellan 

analystillfället och realisationen av den faktiska intäkten. Slutsatsen blev att analytikerna på 

den amerikanska marknaden överlag är överoptimistiska. Analytikerna som grundade sina 

estimat om ren avkastning på intäktsuppskattningar istället för historisk redovisningsdata 

hade genomgående en alltför optimistisk skattning av framtida avkastning. Denna 

överoptimism visar sig inte enbart när de utfärdade köprekommendationer, analytikerna 

överskattade även aktiekursen när de ger neutrala och säljrekommendationer. (Ibid) kom fram 

till att analytikerna i snitt förutspår bruttoresultatet 2,84 % för högt. Detta är baserat på 

felmarginalen utifrån diverse analytiker. Analysen ställs i förhållande till det faktiska 

resultatet vilket resulterar i felmarginalen (Easton & Sommers, 2007). 

1.3 Bias 

I analyser utifrån diverse tidskrifter kan det finnas inslag av beroendeställning till företag. 

Detta fenomen kan vara en bidragande orsak till att producera överoptimistiska analyser. I 

flertalet fall kan exempelvis uppdragsgivaren vara företaget som skall analyseras genom att 

förutspå framtida resultat. Denna effekt beskrivs som bias (Keskek & Tse, 2016).  

 

Detta fenomen har även identifierats i Sverige vilket kan bidra till allt för optimistiska 

analysrapporter. Anledningen till detta är att företaget som skall analyseras förser analytikern 

med insiderinformation I de fall företaget får en negativ analysrapport beskrivs det att bolaget 

inte längre förser analytikern med information i lika stor utsträckning. Detta innebär att 

analytikern hamnar i en beroendeställning till bolaget (SvD, 2006). 
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1.4 Branschskillnader  

Tidigare undersökningar visar på att träffsäkerheten kan bero på flera olika aspekter. Det 

råder exempelvis skillnader mellan analysförmågan hos analytiker i jämförelser mellan olika 

branscher. Den branschen som var svårast att prognostisera var industribranschen och den 

branschen där analyserna stämde allra bäst var dagligvaror och tjänster. Utöver detta 

undersöks flertalet hypoteser genom att beakta prognoserat bruttoresultat vilket ställs mot 

faktiskt resultat, såldes räknas felmarginalen fram (Patz, 1989).  

1.5 G20-länder 

Den svenska ekonomiska lagstiftningen påminner mycket om de övriga G20-länderna. 

Kraven för att finnas med på både den amerikanska börsen och den svenska börsen är i stort 

sett identiska, bland annat framhålls regleringen gällande transparens.  

En stor anledning till detta är att Sveriges värdepappersmarknad i stort utsträckning är 

hämtad från Amerika. Vidare har i takt med utvecklingen i Amerika även Sverige fortsatt att 

influeras på ett liknande vis. Detta gäller både Sverige och de övriga G20-länderna (Elif 

Hörkänen, 2013). 

 

Lagstiftningen som råder bland G20 länderna skall i stort sett vara densamma. Både Amerika 

och Sverige har krav på sig från EU att förhålla sig till dessa, vilka skall utforma en liknande 

värdepappershandel. Det förekommer även en stark reglering gällande övergripande 

ekonomiska frågor som skall vara liknande inbördes i länderna (Finansinspektionen, 2015). 

Den statistiska situation som råder i USA har i denna undersökning tillämpats som 

jämförelsetal mot Sveriges, vilket är ett antagande som utifrån vår uppfattning är fullt rimligt.   

1.6 Problemformulering 

Aktiekursen är en produkt av en mängd olika faktorer. Bland annat värderingen som 

vanligtvis är baserad på nyckeltal som exempelvis vinst, omsättning och soliditet. Ytterligare 

faktorer som spelar in är förväntningar på framtida resultat. Analytikers uppgifter inom 

aktiehandel är att förutspå framtiden vilket mynnar ut i aktiekursen (NasdaqomxNordic, 

2017). 

  

”En analys kräver förhållandevis stora kunskaper i företags- och nationalekonomi av sina 

tillämpare. En hel del arbete kan sparas genom att ta del av de utmärkta analyser som 

presenteras i affärstidningar och ekonomiska tidskrifter.” (Jonnerhag, 1984). 

 

Kapitalmarknadsorienterad teori beskriver förhållandet mellan risk och avkastning. Främst 

genom “Capital Asset Pricing Model” (CAPM) som genom statistiska kalkyler på ett enkelt 

sätt beaktar relationen mellan risk och förväntad avkastning. En högre potentiell 

marknadsrisk ger en eventuellt högre avkastning (Sharpe, 1964). 
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Hypotesen om effektiva marknader förklarar hur aktiepriset är en produkt av all tillgänglig 

information. Informationen avspeglar priset på en aktie och eventuell avkastning för 

aktieägare. Vid positiv information ökar förväntningarna och således priset samt vice versa. 

Hypotesen om effektiva marknader delas vanligtvis in i tre delar, svag medel och stark 

(Fama, 1970). 

 

 

- Svag innebär att man baserat på endast historisk data inte kan generera någon form av 

överavkastning på aktiemarknaden. Detta mynnar ut i att framtida utveckling av 

aktiekursen är helt slumpmässig. Detta fenomen beskrivs som “random walk” (Fama, 

1995). 

 

- Medelstark innebär att all information som finns tillgänglig för allmänheten, 

exempelvis årsredovisningar och allmänt publik information redan är invägd i 

aktiekursen. Det går därför inte att genom den informationen finna en potentiellt 

undervärderad aktie (Fama, 1970). 

 

-  Stark innebär att all information som finns gällande aktier redan är invägd i 

aktiepriset, inklusive insiderinformation och kostnadsbaserad information. Priset är 

således aldrig över eller undervärderat (Fama, 1970). 

 

Tidigare forskning har beskrivit hur analytikers prognoser är allt för optimistiska gällande 

framtida resultat inom företag. Detta då man analyserat både aktiekurser och bruttoresultat 

baserat på diverse analysverktyg, bland annat sociala medier, tidskrifter och Yahoo’s egna 

analyser (Schumaker & Chen, 2009;Antweiler & Frank, 2004;Sedor, 2008;Easton & 

Sommers, 2007). Utifrån tidigare forskning kan slutsatser dras inom två områden. Rent 

geografiskt är den baserad på den amerikanska marknaden och att prognoserna utifrån 

analytiker inte är genomgående oberoende. Analyserna kan ha någon form av 

beroendeställning till företag och därför kan analyserna tendera att bli överoptimistiska. 

Exempelvis kan till och med själva uppdragsgivaren vara företaget som skall analyseras, 

genom att förutspå ett framtida resultat. Detta fenomen beskrivs som bias (Keskek & Tse, 

2016). Forskning inom området, baserad på analyser av specifika tidskrifter inom specifika 

branscher. Det är ett område där forskningen är mycket tunn. Att beakta det kan leda till att 

generera ytterligare kunskap utifrån givna preferenser (Schumaker & Chen, 2009). 

 

Vidare finns det i allmänhet bristfälliga inslag av forskning på den svenska marknaden inom 

detta område rent kvantitativt. Det framgår dock att det finns tydliga inslag av bias även i 

Sverige samt att analytiker i mångt och mycket är överoptimistiska (SvD, 2006). Detta leder 

oss in på vår huvudsakliga utgångspunkt.  

 

Analysmässigt kommer fokus läggas på den svenska marknaden utifrån prognoser av SME-

Direkt som är en oberoende tidskrift som tillhandahåller konsensusestimat. Detta innebär att 
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man teoretiskt skulle kunna eliminera bias i stor utsträckning. Fenomenet kommer att beakta 

distinktioner mellan diverse branscher. Det skall undersökas ifall man helt kan eliminera 

överoptimism genom att studera oberoende analytikers vinstestimat mot utfall. 

 

Baserat på tidigare forskning där slutsatsen blev att analytikers förmåga att förutspå framtida 

resultat var 2,84 % för optimistiska, detta skall nu detta ställas mot oberoende analytiker från 

SME-Direkt.  

Forskningen är utförd i USA, trots detta skall givna siffror användas som jämförelsetal 

(Easton & Sommers, 2007). Sverige kan på många sätt jämföras med USA sett till 

ekonomiska perspektiv. En liknande lagstiftning gällande värdepappershandel har upprättats i 

Sverige och USA, vilket innebär att dessa två nationer spelar efter samma spelregler 

(Finansinspektionen, 2015). Utgångspunkten kan därför sättas vid att liknande siffror råder i 

Sverige. Baserat på problemformuleringen har följande forskningsfrågor formulerats. 

1.7 Forskningsfråga  

- Hur träffsäkra är de oberoende analytikernas prognoser?  

- Hur mycket skiljer sig analysrapporter i träffsäkerhet mellan branscher? 

1.8 Syfte 

Beskriva och förklara lämpligheten för privatpersoner att basera sina investeringar på 

analysrapporter. Beakta aspekten kring om det finns inslag av bias trots att de kommer från 

oberoende analytiker. Den främsta utgångspunkten är att undersöka ifall oberoende 

analytikers rapporter i själva verket är träffsäkra och om de är mer träffsäkra än övriga. Det 

beaktas även skillnader baserat på bransch. 

1.9 Avgränsningar och målgrupp 

För att avgränsa studien har ett urval av samtliga bolag på Large Cap Stockholm gjorts under 

åren 2006 - 2017. I studien har beslut tagits att exkludera företag som blivit uppköpta, 

noterats eller avnoterats för att få en rättvis bild. Konsensusprognoserna är hämtade 

kvartalsvis inför varje kvartalsrapport Q1 2006 - Q3 2017. Avgränsningar har endast gjorts 

till SME-direkt som skall leverera oberoende analysrapporter.  
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2.Teoretisk referensram 

Utifrån den teoretiska referensramen har utgångspunkten vid eventuella antaganden 

konstaterats. Detta för att få en mer utpräglad generell uppfattning kring analyser och 

ställningstaganden. Den teoretiska referensramen är baserad på tidigare forskning publicerad 

i diverse tidskrifter samt i så stor utsträckning som möjligt allmänt vedertagna teorier.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Hypotesen om effektiva marknader förklarar hur aktiepriset avspeglas i och är en produkt av 

all tillgänglig information. Teorin antar att alla typer av finansiella marknader är effektiva. 

Informationen anses vara inkluderad i priset på en aktie och därmed eventuell avkastning för 

aktieägare. Vid ny information förändras värderingen och förväntningarna på en aktie och 

således priset. Hypotesen om effektiva marknader sätter en distinktion mellan tre olika delar, 

svagt effektiv, medelstarkt effektiv och starkt effektiv. 

 

“Svagt effektiv” innebär att man baserat på endast historisk data inte kan generera någon 

form av överavkastning på aktiemarknaden. Detta innebär att framtida utveckling av 

aktiekursen är helt slumpmässig (Fama, 1970). Vilket beskrivs som en “random walk” 

(Fama, 1995). 

 

“Medelstark effektiv” beskrivs som att all tillgänglig information för allmänheten, 

exempelvis årsredovisningar och allmänt publik information, redan är invägd i aktiekursen. 

Eventuella förändringar i aktiekursen har således redan inträffat. Det går därför inte att, 

genom den informationen, finna en potentiellt undervärderad aktie. (Fama, 1970) 

 

“Starkt effektiv” innebär att all information som finns gällande aktier redan är inprisad i 

aktiekursen. Inklusive insiderinformation och kostnadsbaserad information. Priset är således 

aldrig över- eller undervärderat. Konsekvenserna av detta medför att det inte finns något 

utrymme för eventuell långsiktig överavkastning på aktiemarknaden (Fama, 1970). 

 

Genom att sätta en utgångspunkt vid den effektiva marknadshypotesen kan man 

analysmässigt identifiera ett samband mellan exempelvis ett redovisat positivt resultat och en 

positiv utveckling av aktiekursen och vice versa. Detta eftersom att all tillgänglig information 

vägs in i aktiekursen. Vidare innebär det att om en analytiker förutspår ett positivt resultat 

vilket senare bekräftas som korrekt, bör det även ske en positivt utveckling av aktiekursen. 

Det hade således varit en klok investering att följa analytikerns riktlinjer.  

2.2 Flockbeteende 

Flera studier belyser att det finns ett flockbeteende på den finansiella marknaden, detta 

resulterar i att analytiker påverkar varandra på så sätt att de agerar utifrån de olika analyserna 



 

 

 

 

8 

som finns. De Bondt & Forbes (1999) visar att flockbeteende leder till att analytikerna följer 

varandras analyser och kommer därför i mindre utsträckning att vilja avvika från de övriga 

prognoserna. Detta förklaras vara en av anledningarna till missvisande vinstprognoser. Vidare 

visar Andersson (2009) att analytiker och aktiemarknaden i allmänhet agerar starkt i 

majoritetens riktning snarare än minoritetens. Vidare visar även De Bondt & Forbes (1999) 

att analytikers prognoser tenderar att vara för optimistiska vilket leder till en felskattning av 

företagens nyckeltal. Flockbeteende leder till att analytiker tillämpar andra analytikers 

konsensusprognoser som finns tillhanda och använder de som en framstående psykologisk 

referenspunkt, de kommer därför i mindre utsträckning att vilja avvika från de övriga 

prognoserna. Detta förklaras vara en av anledningarna till missvisande vinstprognoser. 

 

En annan bidragande orsak till överoptimism är att analytiker som är anställda hos banker 

eller som är inhyrda hos företag kan ha ekonomiska incitament. De Bondt & Forbes (1999) 

förklarar att analytiker tenderar att vara för optimistiska eftersom att en positiv analys 

kommer att locka till sig fler investerare, vilket i sin tur kan ge analytikern en högre 

ersättning. En ytterligare bidragande faktor till optimism är att analytiker vill ha en bra 

relation till företag och dess ledning, därför vill de skapa “bra” analyser. 

 

Utifrån flockbetende kan ett analysverktyg som förklarar fenomen inom utveckling av 

aktiekurser identifieras. En problematik inom flockbetende gällande denna studie blir att 

beskriva den exakta inverkan detta har. Trots detta är det en möjlig förklaringsmodell till 

möjliga utfall vilket kan analyseras kring. Vidare kan liknande fenomen identifieras baserat 

på analyser, vilket också skall beaktas i en eventuell slutsats. 

2.3 Prognosteori 

Analytikerns yrkesroll kretsar kring att prognostisera framtiden och på så sätt hjälpa 

investerare ta mer välgrundade beslut på marknaden. Prognosteorin är verktygslådan 

analytikerna använder sig av i denna värderingsprocess. Man brukar dela in 

prognostiseringsmetoden i två huvudsakliga tillvägagångssätt, fundamental analys och 

teknisk analys (Penman, 1992). 

 

Den fundamentala analysen lägger fokus på redovisningsgrundade nyckeltal som omsättning, 

redovisade vinster och kassaflöde. Via dessa nyckeltal, analys av företagets marknad och dess 

marknadsandelar föröker man prognostisera företagets framtida ekonomiska utveckling. Den 

fundamentala analysen brukar främst användas när man har en längre investeringshorisont. 

Vidare identifieras styrkor och svagheter i ett företag för att sedan med hjälp av nyckeltal, 

upprättas en prognos av företagets framtida lönsamhet (Abarbanell & Bushee, 1997). 

 

Den tekniska analysen utgår istället från den historiska kursutvecklingen för att kunna 

prognostisera framtida kursutveckling. Inom denna ansats letar man kovarians inom 

aktiepriserna. Trender på marknaden försöker indentifieras genom att analysera historiska 
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data. Prognostisering möjliggörs således genom att kursen antas följa vissa mönster vid given 

tidpunkt baserat på den historiska kursutvecklingen (Penman, 1992). 

 

Fundamentala analysen tar inte direkt hänsyn till aktiekursen men räknar med att goda 

redovisningsmässiga resultat förväntas avspeglas i aktiekursen. Den tekniska analysen 

fokuserar istället helt på marknadens rörelser och trender för att avgöra hur aktiekursen 

förväntas röra sig (Penman, 1992). 

 

Prognosteori används för att beskriva generellt sett hur analytiker går till väga vid analyser 

samt värdering av bolag. Genom detta synsätt kan dess roll identifieras tydligare. Generella 

slutsater kring analytikers förmåga att förutspå resultat skall försöka åstadkommas.  

2.4 Agentteori 

Agentteori utgår ifrån agent och principal. Båda parter agerar rationellt och strävar efter att 

maximera nytta till så lite ansträngning som möjligt. En intressekonflikt existerar mellan 

agent och principal. Denna konflikt kan principalen reglera genom ett så kallat kontrakt. Det 

kan även förekomma typer av bristande information för olika parter, så kallad 

informationsasymmetri (Hufford, 1997). 

 

Prognoserna är en uppskattning av framtida resultat vilket gör dem svåra att förutspå helt. För 

att kunna uppskatta sina prognoser mer exakt använder analytiker tillgänglig information, i 

form av bland annat kvartalsrapporter och information från ledning. Ibland kan ledningen inte 

delge all information eftersom det kan säga för mycket om företaget vilket skapar en viss 

informationsasymmetri. Även frekvensen av information har en betydelse för prognosernas 

tillförlitlighet, vilket medför att en låg informationsfrekvens skapar svårigheter vid 

framställning av vinstprognoser. En annan svårighet är att utlämning av information inte sker 

på samma sätt samt att varje enskilt företag väljer vilken information som ska visas (Lang & 

Lundholm, 1996). 

 

Information är nyckeln till en bra analys (Jonnerhag, 1984). Genom agentteori skall 

förhållandet mellan agent (analytiker) och principal (företag) analyseras. Aspekter som bias 

och informationsasymmetri ska beaktas. Utgångspunkten skall sättas vid oberoende 

analytiker och deras förmåga att prestera bättre än beroende analytiker. Trots detta kan 

agentteori vara en viktig teori att beakta, både utifrån analysen av oberoende analytiker men 

främst vid motsatsen.  

 

Ett företags prestationer mäts ofta i värdestegringen på dess aktier som är ett tecken på 

framgångsrikt företagande (Frostenson, 2015). Fenomenet är applicerbart på given 

forskningsfråga genom att principalen vill maximera egennyttan och strävar därför efter att 

agenten skapar en positiv analys. Det kan i sin tur verka kurshöjande på aktien som även 

attraherar nya investerare. 
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2.5 Kapitalmarknadsorienterad teori 

Kapitalmarknadsorienterad teori beskriver förhållandet mellan risk och förväntad avkastning. 

Vanligtvis baseras kapitalmarknadsorienterad teori på en stor mängd data som sammanställs 

för att sedan dra generella slutsatser och förklaringsmodeller. En viktig utgångspunkt är 

relationen mellan risk och förväntad avkastning. Där man beaktar den stora gruppens reaktion 

på bland annat redovisad information, vilket mynnar ut i aktiekursen (Frostensson 2015). 

 

CAPM-modellen (Capital asset pricing model) är en allmänt vedertagen förklaringsmatris till 

förhållandet mellan risk och avkastning. En högre potentiell marknadsrisk ger en potentiellt 

högre avkastning. Antaganden som görs inom CAPM-modellen är bland annat att investerare 

är rationella och riskaverta. Det finns inga arbitragemöjligheter och avkastningen är 

normalfördelad (Sharpe, 1964).  

 

Kapitalmarknadsorienterad teori kan identifieras som ett verktyg till att öka förklaringsgraden 

kring varför människor intresserar sig för aktieanalyser. Vid utgångspunkten där man 

identifierar en investerare som rationell, kan man genom att beakta analysrapporter minska 

risken och öka avkastningen. Detta utan att varken anstränga sig nämnvärt eller tidsmässigt 

(Jonnerhag, 1984). För att detta skall gälla krävs dock en korrekt analysrapport.  

2.6 Analysmodell  

Aktiekursen är baserad på den information som finns tillgänglig för allmänheten i form av 

marknadskommunikation, årsredovisningar och analyser. Vidare så kan människors beteende 

förklaras utifrån andra människors beteende. Detta innebär att ett agerande kan förklaras med 

information som uppkommit i tidigare led. Det kan ta form exempelvis på aktiemarknaden 

genom att man följer majoritetens agerande även om det råder en informationsasymmetri. 

Aktier kan exempelvis säljas tillsynes omotiverat på grund av en insitutionell aktör, vilken 

skapar en oro hos majoriteten. Om flockbeteende appliceras på analytikerna bidrar det till att 

även de föredrar att agera i majoritetens riktning. Marknaden kan tolka samma nyhet olika, 

men om tunga aktörer på marknaden drar en slutsats är chansen stor att fler följer den skaran. 

Detta fenomen kan bidra till att flera analyser blir optimistiska då de följer strömmen (De 

Bondt & Forbes, 1999). 

 

Analyser kan även påverkas av beroendeförhållanden inom branschen men trots detta så rör 

sig aktiekursen på lång sikt utifrån den informationen som finns i dagsläget. Vidare kan 

analytikernas beroendeställning på kort sikt göra att de är överoptimistiska och genom det 

påverka investerare till felaktiga beslut. Beroendeställningen kan exempelvis bero på att 

analysbolag är kunder hos banken som utför analysen. En positiv analys drar även till sig fler 

investerare vilket kan påverka analytikernas arvode i en positiv riktning (Keskek & Tse, 

2016). 
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Investeringar kan utifrån risk betraktas som bra alternativt dåliga. Människan är rationell och 

strävar efter hög vinst på ett enkelt sätt och till så låg risk som möjligt. Exempelvis krävs en 

högre potentiell avkastning för att en investering med hög risk ska vara aktuell (Sharpe, 

1964). 

  

Vid tillämpandet av dessa teorier i förklaring av resultaten, kan man få en bred 

förklaringsgrund för marknadens och analytikernas agerande. En investerare strävar efter att 

maximera sin nytta och aktiernas pris sätts utifrån den för marknaden tillgängliga 

informationen. Hänsyn bör tas till risken för informationsasymmetri vilket kan styrka 

flockbeteendet, vad vet den aktören som andra inte vet?  

För att ytterligare underlätta för läsare, samt bidra till en likartad helhetsuppfattning, har 

antaganden som görs utifrån den teoretiska referensramen tydligt beskrivits i punktform. 

Denna analysmodell skall fungera som ett verktyg och hjälpa till att förklara studiens resultat. 

 

- En investerare agerar rationellt vilket innebär att personen i fråga strävar efter att 

maximera avkastning och minimera risk.  

 

- Aktiekursen är summan av all tillgänglig information.  

 

- Överoptimism kan bero på diverse anledningar exempelvis flockbeteende, bias och 

informationsasymmetri. 

 

2.7 Hypotesformulering  

Utifrån den teoretiska referensramen har det konstruerats två hypoteser. Vilka betraktas som 

utgångspunkt vid undersökning av tidigare nämnda forskningsfrågor.  

 

Hypotes 1  

Oberoende analytiker i Sverige är genomgående mindre optimistiska än övriga analytiker.  

 

Hypotes 2  

Det skiljer sig mellan olika branscher gällande hur träffsäkra analytikerna är det verkliga 

resultatet. Samma situation råder i Sverige som tidigare forskning resulterat i. Detta innebär 

att den bransch som var svårast att prognostisera var industribranschen och den bransch där 

analyserna stämde allra bäst var dagligvaror och tjänster. 
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3.Metod 

I metodkapitlet beskrivs grunderna i undersökningen steg för steg samt hur data har 

bearbetats utifrån diverse forskningsfrågor. 

3.1 Deduktiv ansats  

Utgångspunkten är en deduktiv ansats vilket innebär att man har befintlig teori och forskning 

som utgångspunkt för studien för att sedan formulera en eller flera hypoteser. Därefter samlas 

data in för att undersöka om hypotesen kan förkastas. Den deduktiva ansatsen är, i synnerhet 

vid kvantitativa studier, den vanligaste relationen mellan teori och forskning 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Syftet med studien är att undersöka hur träffsäkra aktieanalytiker är i sina prognoser. Detta 

genom en undersökning av historiskt vinstestimat vilket motiverar en kvantitativ studie med 

en deduktiv ansats. Då området vi valt att undersöka är ett relativt etablerat forskningsområde 

med god tillgång till sekundärdata och kända forskningsmetoder är även det en motivering till 

att en deduktiv ansats valts. För att på bästa vis lyckas med detta har utgångspunkten satts vid 

ovannämnda teorier för att sedan dra en deduktiv slutledning från resultatet. 

 

Till skillnad från deduktiv ansats finns induktiv. Där man istället utifrån empiri utvecklar en 

teori. Utifrån empirin (händelser) inducerar man en sannolik slutsats. Då vår studie bygger på 

kvantitativa data är det inte motiverat med en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). 

 

Undersökiningen tillämpar en kvantitativ forskningsmetod vilket innebär att kvantifierbara 

resultat eftersöks vilket i ett senare skede eftersöker generaliserbara slutsatser. 

3.2 Urval  

Målsättningen var inledningsvis att undersöka samtliga bolag i Large Cap Stockholm (94 

stycken). Medvetenheten kring att det kommer bli en stor mängd bortfall har 

uppmärksammats. Detta då SME-Direkt inte analyserar samtliga av dessa. Vidare behövs ett 

stort antal mätningar för att kunna säkerställa resultatets pålitlighet. Ett beslut har därför 

tagits att det skall finnas minst 35 observationer från varje bolag för att nå upp till kraven för 

att inkluderas. Bolag med färre antal mätningar kan ge missvisande resultat vilket kan bidra 

till ett felaktigt resultat och således en låg validitet. 

 

Intervallet för observationerna är från 2006 Q1 till den senaste som är 2017 Q3. Detta innebär 

att om samtliga observationer på ett bolag uppfyller kraven resulterar det i 47 observationer. 

Samtliga banker samt investmentbolag har sorterats bort eftersom SME-Direkt inte analyserar 

vinst innan skatt på dessa. Detta innebär att bortfallen kommer att öka ytterligare. 

Observationerna kommer att bearbetas individuellt, sektorsvis (inom branscher) och totalt. 
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Anledningarna till att avgränsningarna förhåller sig till Large Cap Stockholm är många. 

Large Cap Stockholm består av största bolagen i norden. Kravet för att finnas med på Large 

Cap är att man skall ha ett börsvärde på över en miljard euro (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Intresset och handeln av aktier i stora bolag är större än i mindre bolag. Detta medför således 

att analysrapporterna är fler vilket ger en mer sammanfattande bild över förväntningarna. 

Eftersträvansvärt i undersökningar är att bearbeta en så stor mängd observationer som möjligt 

för att i sin tur kunna vara representativt för hela populationen (Bryman & Bell, 2013). Det är 

i vårt fall inte möjligt att observera samtliga bolag, fokus läggs istället till de större. 

 

Sammanfattningsvis har ett totalurval inom Large Cap tillämpats vilket också kan betraktas 

som representativt för just den listan. Vidare kan inte slutsatsen dras att resultatet blir 

representativt för samtliga listor (Bryman & Bell, 2013). 

3.3 Datainsamling  

Det som används i denna studie är sekundärdata, vilket främjar reliabiliteten då författarnas 

interpretationer inte kan anses påverka utformningen av datamaterialet. Datamaterialet har 

påverkats vid exkludering av extremvärden och balansering. Enstaka bolag som saknar 

tillräckligt många observationer inom tidsserien helt har exkluderats. Användning av 

sekundärdata främjar även studiens replikerbarhet vilket stärker tillförlitligheten. 

 

Datainsamlingen har skett från SME-direkt, där observationerna gäller en 11-årsperiod och 

data har analyserats vid fyra tillfällen per år. Totalt har 47 observationer fördelat på varje 

bolag samlats in. Den senaste analysrapporten innan publiceringen av kvartalsrapporten har 

ställts mot det verkliga utfallet, därefter har en felmarginal erhållits. Vilket i ett senare skede 

testas rent statistiskt med hjälp av ett T-test.  

 

Datan har senare förts in i Stata och därifrån bearbetats. Stata är ett statistikprogram för 

statistiska metoder och dataanalyser (StataNordic). 

3.3.1 Observation  

Undersökningsmetoden är baserad på observationer som hämtas från SME-Direkt. 

Observationerna har sin utgångspunkt i analyser utförda på bolag listade på OMX large cap 

från 2006 fram till 2017 Q3. De bolag som återfinns på Large cap har ett marknadsvärde 

överstigande 1 miljard euro (Nationalencyklopedin, 2017). Då vissa bolag inte har 

observationer för hela den valda perioden har de med färre än 35 observationer exkluderats. 

 

Studien har betoning på mätbarhet, statistisk bearbetning och analys av data för att kunna dra 

slutsatser utifrån det vilket överensstämmer med den kvantitativa undersökningsmetodikens 

positivistiska ansats (Bryman & Bell, 2013). Användning kommer att ske av observationer 

som empirisk data och inte ord vilket (Ibid) beskriver som en av de mest uppenbara särdragen 
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mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. De tidigare studierna som beskrivits har i likhet 

med denna studie använt en kvantitativ undersökningsmetod, detta ökar jämförbarheten 

mellan våra resultat och tidigare studiers resultat. 

 

Kvalitativ forskning lägger stor vikt vid en interpretativ logik som enligt Bryman & bell 

(2007) betyder att man fokuserar på förståelse av den sociala verkligheten utifrån antaganden 

om hur individer i en viss miljö tolkar den. Det kommer att genomföras en studie med en stor 

mängd statistik data för att se hur träffsäkra analytiker är och inte ha huvudfokus på ord för 

att få förståelse på de subjektiva planet om varför analytiker prognostiserar som de gör 

(Bryman & Bell, 2013). Detta skulle kunna tänkas vara en adekvat ansats om man vill veta 

vad exakt under analysprocessen som spelar in för given prognos, men för att mäta hur 

träffsäker en analytiker är passar den kvantitativa ansatsen bättre. 

3.4 Verkligt utfall  

Det som skall beaktas är resultat före skatt. Detta framgår tydligt i kvartalsrapporter och 

årsrapporter på bolagens egna internethemsidor. Anledningen till att fokus har riktats mot just 

detta nyckeltal är för att det ofta beskriver företagets ekonomiska situation och är ett 

nyckeltal som har stor inverkan på aktiekursen (Nationalencyklopedin, 2017). 

  

Bruttoresultat kan skilja sig mycket från nettoresultat vilket kan betraktas som en extern 

faktor som bortses från på grund av att detta kan bero på geografiska aspekter. Oväntade 

skatteutgifter kan förändra ett resultat och göra det missvisande. Företagen som observeras är 

aktörer i norden, detta innebär att olika skatteregler råder (Ekonomifakta, 2017). Vidare är i 

stort sett alla bolag multinationella vilket innebär att man kan flytta pengar mellan bolagen 

och påverka skatten (Skatteverket, 2017). 

 

Tidigare studier har observerat både vinst per aktie och förändring av aktiekurs. Vid 

observation av aktiekurs är det svårt att utesluta att en eventuell förändring är beroende på 

analytikerns överoptimism alternativt pessimism, detta kan då resultera i ett felaktigt resultat. 

Genom att beakta vinst per aktie kan detta skilja sig mellan företag. Både i antal aktier och 

om företaget under det observerade året har gjort någon form av emission. 

  

Att observera bruttoresultat ger ett korrekt nominellt tal. Det kan dock inte med säkerhet 

sägas hur aktiekursen kommer påverkas. Därför kan man genom att utgå från den effektiva 

marknadshypotesen, anta att all tillgänglig information avspeglas i aktiekursen (Fama, 1970). 

Aktiekurser är således en produkt av bland annat kvartalsrapporter.  

3.5 Uppskattat utfall  

SME-Direkt består idag av ungefär tio ekonomer och analytiker vilka gör oberoende analyser 

på ungefär 150 nordiska bolag. Dessa analyser publiceras tre till sex dagar innan en rapport 

publiceras. De innehåller uppskattningar av flertalet nyckeltal, där ibland bruttoresultat.  
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På sin hemsida beskrivs syftet som att tillhandahålla snabb, relevant, korrekt och oberoende 

information (SME-Direkt, 2017). 

  

Analyserna publiceras i sin tur i många stora tidskrifter och på hemsidor. Slutsatsen man kan 

dra är att flertalet aktörer inom branschen anser SME-Direkt vara pålitliga. Historiska 

analyser har bearbetats varje kvartal för sig i cirka elva år tillbaka och sammanställt det mot 

verkligt utfall. SME-Direkt publicerar även artiklar gällande fonder. Detta har bortsetts ifrån 

då aktier är vårt främsta fokus.  

3.6 Branscher  

I undersökningen har urvalsbolagen delats in i respektive bransch för att undersöka ifall det 

finns skillnader i prognostisering. Utöver att titta på hela urvalet kommer också hänsyn tas till 

branscher för att undersöka om träffsäkerheten skiljer sig i mellan affärsgrenarna. Som grund 

i processen att klassificera bolagen har SME-Direkts klassificering av sektorer tillämpats. På 

grund av datainsamlingen ifrån ovannämnda källa ansågs det lämpligast att utgå från deras 

branschdefinition. 

 

Syftet med branschindelningen är att det förhoppningsvis ska hjälpa oss att ytterligare 

förklara och dra en skarpare slutsats om analytikers träffsäkerhet än om undersökningen 

endast koncentreras till hela urvalet. Detta motiveras då bolagen i de olika branschernas 

kärnverksamhet synnerligen skiljer sig, exempelvis är Astra Zeneca ett forskningsinriktat 

bolag inom hälsovårdssektorn där huvudsakliga verksamheten har stort fokus på att utveckla 

framtidens läkemedel och kan karaktäriseras som ett innovativt bolag (Astrazeneca, 2017). 

Bolidens huvudfokus är däremot riktat på prospektering och smältverksamhet där 

råvarupriserna har stor påverkan på bolaget (Boliden, 2017). Det är ett rimligt antagande att 

träffsäkerheten kan variera mellan branscherna då verksamheterna är av varierande slag.  

 

För att jämföra de olika branscherna räknas den relativa felmarginalen ut på analytikernas 

prognoser för given bransch och utfallet för bolagen. Det kan då identifiera vilken bransch 

analytikerna är mest och minst träffsäkra. 

 

Bolagen har delats in i följande branscher: 

• Hälsovård 

• Energi  

• Telekommunikation  

• Sällanköpsvaror och tjänster 

• Finans 

• Informationsteknik 

• Dagligvaror 

• Industri 

• Material  



 

 

 

 

16 

 

På liknande sätt som tidigare tillämpas ett T-test för att mäta signifikansnivån utifrån varje 

enskild bransch. I detta fall sätts utgångspunkten vid framräknad total felmarginal baserat på 

våra mätningar för att sedan konstatera eventuell signifikans i absolut felmarginal mellan 

branscher.  

3.7 Extremvärden  

Två differentierade analyser kommer att genomföras där extremvärden är inkluderade i den 

ena och exkluderade i den andra analysen. I likhet med Easton & Sommers (2007) och Patz 

(1989) kommer resultatet vid exkluderandet av extremvärden vara det som läggs störst vikt 

vid. Extremvärden kan felaktigt uppkomma vid inkorrekt beräkning eller justering av 

bolagets resultat. Exempelvis kan detta vara olika typer av bokslutsdispostioner. Det är av 

intresse att både inkludera och exkludera extremvärden vid analyser. Detta då felmarginalen 

vid inkluderandet av extremvärden ger en total bild över situationen samt beskriver dess 

kraftiga inverkan. Vidare skall som tidigare nämnt främst resultatet utan extremvärden 

beaktas, då detta ses som det mest tillförlitliga.  

 

Patz (1989) beskriver hur tidigare studier mestadels har eliminerat extremvärden. Detta görs 

för att få en mer korrekt bild över den faktiska situationen, då inte enstaka värden skall 

påverka resultatet nämnvärt.  

 

Genom att exkludera extremvärden redovisas en mer pålitlig bild på grund av att man beaktar 

de vanligast förekommande värdena utifrån medianen, ett så kallat trimmat medelvärde. Vid 

erhållandet av genomsnittlig felmarginal har extremvärden stor inverkan vilket kan ge en 

missvisande bild. Det är mycket vanligt inom statistiska undersökningar att några 

extremvärden tas bort från samtliga observationer på grund av att de är så extrema att de inte 

går att lita på (Løvås, 2006). 

 

I likhet med många tidigare studier redovisas ett resultat utan extremvärden. Utöver detta för 

att även kunna beakta en fullständig helhetsbild redovisas ett resultat inklusive extremvärden. 

Det som kommer att läggas störst vikt vid är resultat exklusive extremvärden.  

3.8 Databearbetning 

Under databearbetning redovisas de statistiska metoder som tillämpades. Vidare beskrivs hur 

resultaten utifrån dessa metoder betraktas.  

3.8.1 Felmarginal 

Felmarginal räknas ut genom att beakta analytikernas förutspådda bruttoresultat vilket ställs 

mot det faktiska resultatet. Anledningen till detta är för att få jämförbara tal utifrån tidigare 

forskning (Patz, 1989;Easton & Sommers, 2007). Ekvationens resultat i sin tur multipliceras 
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med 100 för att få fram den faktiska procenten vilket fördelas på antalet. Den genomsnittliga 

procentuella felmarginalen baseras på samtliga observationer (Ekvation 1). 

     (Ekvation1) 

𝑅𝑃𝐸 =  
𝐹ö𝑟𝑢𝑡𝑠𝑝å𝑡𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 − 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 

𝐹ö𝑟𝑢𝑡𝑠𝑝å𝑡𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 
∗ 100 

3.8.2 T-test 

För att jämföra den framräknade felmarginalen med tidigare forskning skall T-test tillämpas. 

Detta för att kunna dra slutsatser kring signifikansnivån utifrån givna hypoteser (Løvås, 

2006). T-test tillämpas då det finns en stor mängd observationer och en standardavvikelse på 

jämförelsevärdet som är okänt. Ett T-test och Z-test visar på en stor mängd observationer 

likartade värden (Løvås, 2006). Det som skiljer sig är vid färre observationer, då T-test är mer 

träffsäkert, vilket inte berör denna undersökning.  

 

Den framräknade sammanlagda genomsnittliga felmarginalen ställs mot 2,84 % baserat på 

tidigare forskning kring bias (Easton & Sommers, 2007)(Ekvation 2). 

H0 = 2,84 

H1 < 2,84 

 

     (Ekvation 2) 

�̅� − 2,84

𝑆𝑦/√𝑛𝑦
= 𝑋 

 

På grund av Easton & Sommers (2007) stora mängd mätningar beaktas deras resultat som det 

faktiska. Därav kan denna ekvation tillämpas utan att beakta en eventuell standardavvikelse. 

Resultaten kan beaktas som standard normalfördelat (Løvås, 2006)(Ekvation 3). 

 

     (Ekvation 3) 

𝑆𝑦 =  √
∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛𝑦 − 1
 

 

Y-Bar  =  Genomsnittliga totala felmarginalen  

Sy  = Standardavvikelse av förutspått bruttoresultat  

ny  = Totalt antal förutspådda resultat  

∑  𝑛
𝑖=1   =  Samtliga observationer  



 

 

 

 

18 

3.9 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar pålitligheten och följdriktigheten i valda mått och mätningar (Bryman 

& Bell 2013). Genom att försöka minimera slumpens inverkan på studien läggs stort fokus på 

att klargöra för stegen vid utförandet av undersökningen, i såväl urval som analys av data. 

Vår studie bygger på sekundärdata vilket gör att det är lätt att replikera studien och 

reproducera de resultat som presenteras. Detta främjar autenticiteten i studien och således 

reliabiliteten. Databasen som har använts i studien är flitigt använd inom både akademin och 

av investerare (StataNordic). Kvaliteten på inhämtad data kan därför anses vara hög vilket 

också främjar studiens tillförlitlighet. 

 

Vid de operationella momenten kan den mänskliga faktorn påverka studiens reliabilitet. 

Denna risk minimeras genom ett systematiskt arbete och kontroll av stora avvikelser vilka 

anses vara orimliga och således hanteras denna risk. Dataprogrammet som tillämpas är Stata 

till de statistiska analyserna vilket minimerar risken för mätfel. 

  

Bryman och Bell (2013) menar att validitet har att göra med hur väl ett mått för ett begrepp 

verkligen mäter begreppet i fråga. Detta applicerat på denna studie innebär att den mäter det 

som den avser att mäta. Följaktligen kretsar det kring studiens val av analysmetod och 

variabler hanterar syftet att mäta aktieanalytikers träffsäkerhet.  
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4. Resultat 

Under resultat redovsas en sammanställning av bearbetad data objektivt. Detta utifrån 

tillämpade beräkningar baserade på metodkapitlet. 

4.1 Observationer  

Observationerna är baserade på bolag tillhörande Large Cap. Det förekommer som tidigare 

nämnt bortfall av bolag. Dessa bolag har inte varit möjliga att observera, anledningar till detta 

kan exempelvis vara att de nyligen blivit noterade, att inte SME- direkt gör analyser på 

bolaget eller att bortfallen av observationer blivit allt för stora. För att ett bolag skall beaktas i 

denna undersökning var ett viktigt kriterium att minimum-observationerna varit 35 stycken. 

Är observationerna färre än det har samtliga räknats bort. I tabell 1 redovisas samtliga 

observerade bolag vilket resulterade i 41 stycken (Tabell 1). Totalt sett finns det 94 bolag på 

Large Cap Stockholm.  

 

(Tabell 1) 

Bolag  Large Cap  Tillräckligt med 

information 

Ej tillräckligt med 

information 

Antal  94 41 53 

 

Utan eventuella bortfall blev varje bolag observerat 4 gånger per år (varje kvartal) från Q1 

2006 till Q3 2017. På grund av att den sista kvartalsrapporten 2017 inte har släppts ännu, är 

den således inte tillgänglig för observation. Utgångspunkten är att varje bolag har redovisat 

en rapport samtliga kvartal under alla år, och att det innan det har redovisats en analysrapport 

på resultatet. Utifrån dessa två kriterier kan bolaget klassas som “totalt”. Det är inte samtliga 

bolag som är “totala” på grund av exempelvis brutet räkenskapsår eller att det inte finns 

analyser på samtliga år. Om det inte redovisats samtliga år har detta bortsetts ifrån men de 

övriga åren har observerats på samma vis. Ett företag som klassas som ”totalt” har följande 

mängd observationer (ekvation 4).  

 

(Ekvation 4)  

(4 ∗ 11)  +  3 =  47  

 

Där 4 innebär antalet kvartal per år, 11 innebär antalet observerade år och 3 innebär antal 

kvartal det senaste året. Ifall denna ekvation implementeras på samtliga bolag resulterar 

antalet observationer i följande (ekvation 5). 

 

(Ekvation 5) 

47 ∗  41 =  1927  
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Där 41 innebär samtliga bolag.  

I tabell 2 är samtliga observationer och bortfall är sammanställt.  

(Tabell 2) 

Observationer  Samtliga  Bortfall  Totalt observerat  

Antal  1927 77 1850 

 

I tabell 3 redovisas samtliga observationer fördelat på respektive bolag.  

(Tabell 3) 

Företag Obs Sektor Företag Obs Sektor 

AKK 

 

ABB 

 

Alfa Laval 

 

Assa Abloy 

 

AstraZeneca 

 

Atlas Copco 

 

Autoliv 

 

Axfood 

 

Betsson 

 

BillerudKorsnäs 

 

Boliden 

 

Electrolux 

 

Getinge 

 

H&M 

 

Hexagon 

 

Holmen 

 

Husqvarna 

 

Intrum Justitia 

 

JM 

 

Loomis 

 

Lundin Mining 

36 

 

40 

 

47 

 

47 

 

47 

 

47 

 

47 

 

47 

 

40 

 

46 

 

46 

 

46 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

45 

 

47 

 

45 

 

36 

 

41 

Sällanköpsvaror- och tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Hälsovård 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Sällanköpsvaror- och tjänster 

 

Dagligvaror 

 

Dagligvaror 

 

Material 

 

Material 

 

Sällanköpsvaror- och tjänster 

 

Hälsovård 

 

Dagligvaror 

 

Informationsteknik 

 

Material 

 

Sällanköpsvaror- och tjänster 

 

Finans & Fastighet 

 

Finans & Fastighet 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Material 

Lundin Petroleum 

 

Millicom 

 

MTG 

 

NCC 

 

Nibe 

 

Nobia  

 

Peab 

 

SAAB  

 

Sandvik 

 

Securitas 

 

Skanska 

 

SKF 

 

SSAB 

 

Stora Enso 

 

Swedish Match 

 

Tele2 

 

Telia 

 

Tieto 

 

Trelleborg 

 

Volvo 

45 

 

47 

 

47 

 

47 

 

41 

 

46 

 

40 

 

45 

 

46 

 

47 

 

46 

 

47 

 

46 

 

47 

 

47 

 

47 

 

47 

 

46 

 

47 

 

47 

 

 

Energi 

 

Telekomoperatörer 

 

Dagligvaror 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Sällanköpsvaror- och tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Material 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Material 

 

Material 

 

Sällanköpsvaror- och tjänster 

 

Telekomoperatörer 

 

Telekomoperatörer 

 

Informationsteknik 

 

Industrivaror & tjänster 

 

Industrivaror & tjänster 

 

 

 

Utifrån totalt 1850 observationer förekom 20 extremvärden (Tabell 4). Dessa värden 

redovisas i kommande resultat under rubriken felmarginal. Detta är för att få en helhetsbild 
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över situationen och extremvärdenas inverkan, trots att det slutgiltiga resultatet beaktas utan 

extremvärden.  

 

(Tabell 4) 

 Observationer  Extremvärden  

Antal 1850 20 

 

Graf 1 redovisar ett box plot (låddiagram) över alla värden. Där y-axeln visar felmarginalen 

hos analytikers konsensusprognoser i procent. Värden har valt att exkluderas utanför 

markörerna som sträcker sig från -500 % till +500 % och klassas därför som extremvärden. 

Dessa extremvärden består av 20 observationer av totalt 1850 observationer (Tabell 4). Detta 

innebär att det är drygt en procent som betraktas som extremvärden. Dessa extremvärden har 

filtrerats ut, exempelvis beroende på att bolaget har tillämpat kraftiga bokslutsdispositioner 

just detta år och ansågs således som felaktiga. Tabell 4 redovisar en sammanställning av 

samtliga observerade bolags observationer samt extremvärden.  

 

  (Graf 1, baserad på insamlade värden, framtagen ur Stata)  

 

4.2 Felmarginal  

Baserat på hypotes 1 redovisas i tabell 5 den sammanlagda felmarginalen med och utan 

extremvärden. Inverkan av extremvärden är nämnvärd. Detta då påverkan av 20 

observationer drar upp genomsnittet av 1850 observationer med cirka 3 procentenheter 

(Tabell 5). Trots att det slutgiltiga resultatet beaktas utifrån ett exkluderande av extremvärden 

är skillnaden viktig att beakta och analysera.  

 

Vidare kan man genom att analysera medianen ytterligare påvisa hur genomsnittet inklusive 

extremvärdena ger en missvisande bild (Tabell 5). Genom att tolka medianen och 

medelvärdet ger det två olika bilder av observationerna. Medianen ger en bild av samtliga 

observationer där extremvärden har ytterst liten betydelse vid en stor mängd observationer. 
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Extremvärden kan ha en stor påverkan på medelvärde till skillnad mot median., vilket kan ge 

en missvisande bild utifrån att bara beakta medelvärde. (Løvås, 2006). 

 

(Tabell 5) 

Observ

ationer 

Antal 

inklusive 

extremvärden 

Antal 

exklusive 

extremvärden 

Felmarginal 

inklusive 

extremvärden 

Felmarginal 

exklusive 

extremvärden 

Median  

Antal 1850 1830 3,69 % 0,63 % -0.2234808 % 

 

4.2.1 Resultat med extremvärden  

Genom att tillämpa ett T-test utifrån hypotes 1 redovisas ett resultat utan någon typ av 

signifikans (Tabell 5). Detta har bearbetats i Stata genom en jämförelse mellan framräknad 

felmarginal utifrån SME-Direkt och given felmarginal utifrån Easton & Sommers (2007). Det 

framgår utifrån T-testet att observationerna inte signifikanta. Resultat utan extremvärden är 

inte det resultatet som i första hand skall beaktas. Det är främst till för att ge en tydligare bild 

över extremvärdernas inverkan på resultatet. 

4.2.2 Resultat utan extremvärden  

Genom att testa hypotes 1 utan extremvärden resulterar det i ett helt annat resultat och 

signifikans. T-testet där man utifrån 2,84 % (Easton & Sommers, 2007) jämförde det med 

framräknad felmarginal utan extremvärden resulterade i en konfidensnivå på 97 % (Tabell 6). 

Detta innebär således att utifrån gjorda observationer så är oberoende analytiker mindre 

optimistiska än övriga analytiker. Resultat utan extremvärden är det resultatet som är det mest 

tillförlitliga. Framförallt genom att beakta tidigare forskning och akademisk litteratur, även 

baserad egna realistiska uppfattningar.  

 

I tabell 6 redovisas signifikans gällande T-test där framräknad felmarginal har testats mot 

2,84 % (T<2,84). Ekvationer under tabellen redovisar innebörden av detta i procent. 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas som följande:  

 

 (Tabell 6) 

T-test  Inklusive extremvärden  Exklusive extremvärden  

Signifikans 0.5997* 0.0300** 

∗  (1 − 0,5997) ∗  100 = 40,03 %  

Sannolikheten att felmarginalen inklusive extremvärden är lägre än 2,84 % är 40,03 %. 

 

**(1 − 0,0300) ∗  100 =  97 % 

Sannolikheten att felmarginalen exklusive extremvärden är lägre än 2,84 % är 97 %. 
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4.3 Branschskillnad  

Baserat på hypotes 2 redovisas nedan skillnader gällande bransch. Extremvärden har 

eliminerats på grund av missvisande data. I tabell 7 redovisas felmarginalen på varje enskild 

bransch. Grafen är baserad på absolut felmarginal. Detta innebär att den inte beaktar 

skillnaden mellan optimism eller pessimism utifrån observerade analysrapporter. Tabellen 

redovisar även median vilket i likhet med tidigare värden är specificerade på varje enskild 

bransch.  

 

Kolumnen längst till höger är baserat på ett T-test där varje enskild bransch har beaktats. T-

testet har till skillnad mot tidigare endast observerat en bransch i taget, vilken har ställts mot 

den genomsnittliga felmarginalen vilken är 0,63 % (Tabell 7). Signifikansen tolkas på 

följande vis:  

Procentsatsen beskriver sannolikheten att felmarginalen skiljer sig från genomsnittet. Detta 

innebär således att en hög procentsats tyder på att analysrapporterna inom denna bransch är 

mindre pålitliga, med utgångspunkt vid genomsnittet 0,63 %. Motsatt innebär det att ifall en 

låg procentsats redovisas är analysrapporter inom branschen mer tillförlitliga.  

 

(Tabell 7) 

Bransch Antal 

observationer 

Felmarginal % Median % Signifikant 

skilt mot 0,63 

i procent 

Industrivaror och 

tjänster 

620  0,48927 % -0,527127 %  8,61 % * 

Dagligvaror 178 -1,539726 % -0,9933881 % 97,04 % 

Informationsteknik 92 -2,455 %  0,3375722 %  47,14 % 

Finans 91 -2,793212 % -2,490695 %  12,28 % ** 

Material 309  5,484791 %  2,36976 %   83,84 % 

Telekomoperatör 139  6,310856 %  2,639929 %  65,45 % 

Sällanköpsvaror 

och tjänster 

264 -6,891605 % -2,305246 %  87,95 % 

Energi 42 -8,296013 % -3,776364 %  69,16 % 

Hälsovård 94  8,770364 % -0,1823914 %  85,61 % 

*      Signifikant på 10 % 

**   Signifikant på 15 % 
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Utifrån hypotes 2 gällande skillnader mellan branscher kan en slutsats dras att de svåraste 

branscherna att förutspå var energi och hälsovård vilka båda hade en felmarginal på mellan 8-

9 %. Industrivaror och tjänster var den branschen där analyserna stämde bäst, felmarginalen 

där låg på ungefär 0,5 % (Tabell 7).  

 

Det kan genom tabell 7 i den högra kolumnen utläsas sannolikheter att analysrapporter inom 

en specifik bransch skiljer sig från det totala genomsnittet. Vid test av signifikans mellan de 

olika branscherna skilt mot tidigare framräknad felmarginal på 0,63 % kan vi se att det finns 

en stor spridning mellan dem. Baserat på resultatet kan endast två branscher med 

signifikansnivå under 0,15 identifieras. Dessa är industrivaror och tjänster samt 

finansbranschen (Tabell 7).  

 

Lägst P-värde har Industrivaror och tjänster med en signifikansnivå på 8,61 %. Vilket innebär 

att sannolikheten att analysrapporter gällande industrivaror och tjänster skiljer sig från den 

totala mängden är 8,61 %. Dessa rapporter kan således betraktas som de mest tillförlitliga. 

Därefter kom finans som också var en bransch med hög tillförlitlighet. Sannolikheten att 

dessa rapporter skiljer sig från genomsnittet är 12,28 % (Tabell 7).  

 

Genom att addera följande tal (-1) erhålls konfidensnivån vilken redovisar sannolikheten att 

rapporterna är i likhet med genomsnittet (0,63 %). Detta innebär att det är 91,39 % chans att 

analysrapporter gällande industrivaror och tjänster är i likhet med genomsnittet. Samma tal 

gällande finans är 87,72 % (Tabell 7). 

 

Branscherna där analysrapporterna skiljer sig mest från genomsnittet är dagligvaror och 

sällanköpsvaror. Slutsatsen som kan dras utifrån tillämpat T-test är att sannolikheten att dessa 

skiljer sig från 0,63 % är 97,04 % respektive 87,95 %. Vilka betraktas som höga tal och 

således de minst trovärdiga branscherna (Tabell 7).  

  



 

 

 

 

25 

5. Analys  

Utifrån tidigare beskriven ”struktur för analys” baserad på den teoretiska referensramen 

beaktas eventuella samband mellan teori och empiri. Förklaringsmodeller tillämpas och 

analyseras kring, för att i så stor utsträckning som möjligt försöka åstadkomma generella 

slutsatser utifrån undersökningen.  

5.1 Felmarginal med extremvärden  

Resultatet av T-testet, inkluderat alla extremvärden, visar att det inte finns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan oberoende och beroende analytikers optimism (Tabell 5). 

 

Resultatet utifrån oberoende analytiker visar att de överskattar sina prognoser med 3,69 % 

(Tabell 5). Det har dock konstaterats att enstaka extremvärden har stor påverkan på resultatet, 

därför exkluderades sådana extremvärden. De extremvärden som exkluderades bestod av 20 

observationer av de totalt 1850 observationerna (Tabell 4). Extremvärdena omfattade 

intervallet 500 % till 2843 % i absoluttal (Graf 1). En tänkbar orsak till dessa avvikande 

värden kan vara att bokslutsdispositioner felaktigt tagits med vid beräkning av vinst, 

alternativt vice versa.  

 

Vid beaktandet av justerad vinst före skatt, som är ett liknande mått som bruttovinst, vilket 

även det betraktas som nyckeltal. Med en skillnad, att man bortser från bokslutsdispositioner. 

Då ligger felmarginalen betydligt mycket närmare resultatet utan extremvärden som 

konstaterats (0,63)(Tabell 5). En slutsats kan därför dras att bokslutsdispositioner är en faktor 

med stor påverkan. Då denna uppsats inte har som syfte att undersöka detta fenomen 

exkluderas således extremvärden. Detta öppnar i sin tur upp för frågan, varför fokus inte lagts 

på det måttet istället. En avvägning har gjorts angående detta. Då det finns väldigt lite data 

för justerad vinst, har ett beslut tagits att istället lägga fokus mot felmarginal vid eliminering 

av extremvärden. 

 

Utifrån prognosteori sätts utgångspunkt vid teknisk och fundamental analys för att sedan 

redovisa ett förväntat resultat på aktiekursen. Inom en fundamental analys läggs det stor vikt 

vid nyckeltal (Penman, 1992). Bokslutsdispositioner är en skattemässig åtgärd vilket påverkar 

nyckeltal som exempelvis bruttovinst (Skatteverket, 2017). Trots detta kan det diskuteras 

kring hur stor inverkan det egentligen har på aktiekursen. Genom bokslutsdispositioner kan 

ett lägre resultat redovisas, trots att det i själva verket inte föreligger så. Det kan vara en 

åtgärd som har vidtagis med den anledningen att man vill undvika skattekostnader. Utifrån 

detta synsätt har bokslutsdispositioner betraktas och således setts som felaktiga att beakta i ett 

resultat.  
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Fama (1970) utgår från att all information som finns tillgänglig bidrar till att aktiekursen rör 

sig på givet sätt. Genom att granska årsredovisningen framgår det tydligt i vilken utsträckning 

ett bolag har tillämpat bokslutsdispositioner. Då detta endast är en skattemässig åtgärd bör det 

inte resultera i förändringar av aktiekursen. Årsredovisningar i Sverige är offentliga 

handlingar och finns på ett enkelt sätt tillgängligt för allmänheten (Skatteverket, 2017).  

5.2 Felmarginal utan extremvärden  

Resultatet utan extremvärden är det som i störst utsträckning ligger till grund för analysen 

och resultatet. Detta då värdena som förekom, vilka tolkas som extremvärden ansågs vara 

orealistiska. Drygt en procent av samtliga observationer är med andra ord bortsedda ifrån och 

uppgår till 20 observationer (Tabell 4). 

 

Ett T-test över samtliga observationer har tillämpats då extremvärden har exkluderats. 

Jämförelsetalet var 2,84 % vilket är det som Easton & Sommers (2007) forskning indikerat 

att felmarginalen låg på. Resultatet visade att det med 97 % konfidensnivå kan sägas att 

oberoende analytiker har en lägre felmarginal än 2,84 % (Tabell 6). Detta innebär förenklat 

att vid 100 analyser utifrån SME-Direkt vilka i detta fall anses vara representativa för 

oberoende analytiker. Då kommer 97 stycken av dessa att ha en lägre felmarginal än 2,84 %. 

Jämförelsetalet 2,84 % kommer som tidigare nämnt från Easton & Sommers (2007) studie 

där de undersöker Amerikanska analytikernas träffsäkerhet. Det ansågs rimligt att utgå från 

denna felmarginal då den Amerikanska marknaden i många hänseenden liknar den Svenska. 

 

Vid eliminering av extremvärden hamnade analytikernas felmarginal i genomsnitt på 0,63 %. 

(Tabell 5) I jämförelse med Easton & Sommers (2007) där analytiker överskattade sina 

konsensusprognoser med 2,84 %, vilket skulle kunna bero på att det finns inslag av bias. I 

kombination med den höga konfidensnivån på resultatet av T-testet (Tabell 6) lutar detta mot 

att oberoende analytikernas prognoser är mer träffsäkra än resterande analytiker. Om det 

skulle föreligga på sådant sätt, bör man som investerare alltså kunna göra mer välgrundade 

investeringar utifrån de oberoendes analyser än de analytikerna som kan ha inslag av bias.  

 

För att kunna dra en generell slutsats kring om det är på grund av bias som oberoende 

analyser generellt har en lägre optimism, finns det inte tillräckligt med data för att göra. Det 

kan vara anledningar som exempelvis flockbeteende som bidrar till den överoptimismen vi 

ser. Enligt Andersson (2009) beskrivs det hur marknaden i större utsträckning agerar i 

majoritetens riktning än tvärtom. Trots detta bör marknaden av någon eller några 

bakomliggande orsaker dra åt ett specifikt håll. Det är dock en omöjlighet att beskriva 

specifika anledningar till detta. Det skulle möjligtvis kunna vara inslag av bias. Som tidigare 

nämnt behövs ytterligare forskning för att dra generella slutsatser kring detta.  
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5.3 Bias  

Ett samband kan identifieras mellan analytiker i någon form av beroendeställning och 

optimism gällande kommande resultat. I kontrast till det kan ett samband identifieras mellan 

oberoende analytiker och lägre grad av optimism. En orsak till detta fenomen skulle kunna 

vara just bias. Baserat på prognosteori kan detta kopplas till att tillvägagångssättet vid en 

prognosanalys inte generellt sätt bör skilja sig mellan beroende och oberoende analytiker 

(Penman, 1992). Någon typ av bakomliggande faktor bör såldes förekomma. Det finns dock 

ingen välgrundad ansats till att endast koppla skillnader mellan felmarginal utifrån olika typer 

av analytiker till bias. Det är trots detta en viktig aspekt att väga in och analysera som en 

möjlig orsak till detta fenomen.  

 

Vidare kan bias kopplas till att det råder någon typ av informationsasymmetri mellan 

investerare och bolag. Enligt en intervju med analytiker framkommer det hur de i utbyte mot 

information angående bolaget lämnar allt för optimistiska rapporter (SvD, 2006). Dessa 

analytiker är således inte helt transparenta i sitt arbete med att ta fram en analysrapport. 

Utifrån agentteori utgår man från att en investerare agerar rationellt och vill ha så stor 

avkastning som möjligt (Hufford, 1997). Det kan därför uppstå en målkonflikt mellan bolaget 

och investerare. Där bolaget i så stor utsträckning som möjligt vill att personer skall 

investera, och därmed ha positiva analysrapporter.  

 

Situationen kan tolkas som att en investerare strävar efter att få så hög avkastning som 

möjligt utifrån så liten risk som möjligt. Kapitalmarknadsorienterad teori beskriver 

förhållandet mellan risk och avkastning. Vidare hur man genom olika verktyg kan minimera 

risken (Sharpe, 1964). Ett sådant verktyg skulle kunna vara en analysrapport om den 

betraktas som trovärdig i stor utsträckning. En analysrapport med stora inslag av bias kan 

vara fördelaktig för analytiker och bolag men inte för investerare. Om slutsatsen skulle kunna 

dras att inslaget av bias utifrån oberoende analytiker har minskats, skulle dessa rapporter 

således kunna vara en väg för att minimera risk. Som tidigare nämnt kan inga direkta 

slutsatser kring inslag av bias dras, dock skulle situationen kunna föreligga på sådant sätt. 

Ytterligare forskning krävs för att kunna dra generella slutsatser kring detta. Denna uppsats 

bidrar framförallt till att belysa en möjlig vinkel för kommande forskning inom detta område.  

5.4 Aktiekurs  

Värdet på den genomsnittliga felmarginalen kan ställas i kontrast till tidigare forskning som 

visar på 2,84 % (Easton & Sommers, 2007). En slutsats som kan dras är att oberoende 

analytiker presterar bättre. Enligt Fama (1970) bör i takt med att ny information kommer ut 

även aktiekursen förändras likartat. Således strävar en investerare efter de mest korrekta 

analyserna. För att prestera den högsta överavkastningen skall en investerare utifrån givna 

resultat beakta oberoende analyser från SME-Direkt, istället för övriga analyser.  
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Att fastställa ett samband mellan kvartalsrapporter och aktiekurs är inte givet. Fama (1970) 

beskriver genom den effektiva marknadshypotesen att aktiekursen förändras i takt med ny 

information. Hur påtaglig effekten är finns det inga siffror på. Slutsatsen som kan dras är 

således att aktiekursen förändras, men inte hur påtagligt förändringen är.  

 

5.5 Branschskillnad  

Energi och hälsovård har med 42 respektive 94 observationer varit de branscher där minst 

antal observationer har förekommit. Hälsovård har visat på en procentuell felmarginal med 

8,77 %. T-test har tillämpats vilket testades mot 0,63 %. Resultatet blev att det med 85,61 % 

sannolikhet skiljer sig. Således är hälsovård den branschen som skiljer sig mest från 

genomsnittet. Energi redovisade en felmarginal på -8,3 %. Vid tillämpandet av T-test 

resulterade det i att med 69,16 % sannolikhet är skild från genomsnittet. Detta visar på att 

dessa två branscher är de som skiljer sig mest från genomsnittet. Således bör man inte räkna 

med att komma i närheten av 0,63 % endast genom att beakta dessa två branscher vid 

investeringar (Tabell 7).  

 

De två branscherna som redovisade den största felmarginalen är två branscher med låga antal 

mätningar (Tabell 7). Resultatet kan därför tolkas som mindre tillförlitligt gällande dessa två 

branscher än de övriga. Detta är dock inget som kan fastställas. Vidare kan ingen generell 

slutsats dras, vilken skulle ses som representativ för hela branschen. Då krävs ytterligare 

observationer.  

 

Informationsassymetrin kan vara en bidragande orsak, som tidigare nämnt kan analytikerna i 

utbyte mot information ge en alltför optimistisk analys för att maximera sin egennytta (SvD, 

2006). Möjligheten finns att vissa branscher är mer öppna för den typen åtgärder för att 

uppmuntra investeringar i deras bolag. Vilket möjligtvis skulle kunna bero på flera olika 

aspekter. Exempelvis att vissa branscher har lagt en större vikt på forskning och utveckling 

med förhoppning om att i framtiden kunna kapitalisera på forskningsrönen. Den typen företag 

lever i högre grad på marknadens tilltro än ett dagligvaruföretag exempelvis (Aktiespararna, 

2007). 

 

All information diskonteras in i aktiepriset vilket gör att externa faktorer kan påverka kursen 

(Fama, 1970). Skillnaden i träffsäkerhet mellan branschser kan också bero på att de mer 

stabila branscherna inte utvecklas lika fort och är mer förutsägbara. Dagligvarubranschen 

exempelvis är en mer stabil bransch med avsaknad av den aggressiva utvecklingen som sker 

inom exempelvis teknikbranschen. För stabila företag och branscher innebär det mer stadiga 

intäkter och kostnader vilket medför att även kassaflödet är mer oföränderligt (Aktiespararna, 

2007). 
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Vid branschjämförelse spelar indelningen en väldigt stor roll och kan ses som subjektiv. 

Eftersom att SME-direkt är en betrodd källa på de finansiella marknaderna har det 

eftersträvats att minimera subjektiviteten genom att hämta branschindelningen från samma 

källa. Innebörden av detta är att samtliga observationer samt branschindelning kommer från 

SME-Direkt.  

 

Patz (1989) kom i sin undersökning fram till att den branschen som var svårast att förutse var 

industribranschen och den som var lättast, där analyserna stämde bäst var dagligvaror och 

tjänster. I vår undersökning förhåller sig det inte lika. Industribranschen var den som stämde 

allra bäst med en felmarginal på 0,4892 % (Tabell 7), vilket skiljer sig från Patz (1989). 

Däremot är i likhet med (ibid) dagligvaror och tjänster en bransch där analyserna stämde 

förhållandevis bra med en felmarginal på 1,5 % och konfidensnivå på 97,04 % (Tabell 7).  

 

Resultatet skiljer sig från den tidigare studien som undersökts, vilket kan bero på ett flertal 

faktorer. En skillnad mellan studierna är att Patz (1989) är utförd under en tid som möjligtvis 

inte karaktäriseras av lika snabb teknisk utveckling, vilket kan påverka resultatet. Exempelvis 

gällande branscher som inte har lika stort fokus på teknisk utveckling. Det skilda resultatet 

kan vidare bero på att observationer för branscherna med sämst träffsäkerhet var för få till 

antalet. Industrivaror och tjänster var den bransch med bäst träffsäkerhet och hälsovård den 

sämst. Mellan ovannämda branscher skiljer det runt 500 observationer (Tabell 7) vilket 

väcker frågan hur tillförlitligt resultatet för hälsovård är. 
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6. Slutsats  

Hypoteser och forskningsfrågor skall under slutsats besvaras utifrån resultat och analys. Detta 

baserat på teori samt empiri vilka har beaktats i analyskapitlet. Kort och koncist beskrivs 

slutsatser vilket mynnar ut i vidare forskning som avslutning.  

6.1 Hypotes 1 - Felmarginal 

Det som ger den korrekta bilden över den rådande situationen är att beakta felmarginalen utan 

extremvärden. Genom att bortse från extremvärden kan det med 97 % sannolikhet sägas att 

oberoende analytikers rapporter baserat på felmarginal ligger lägre än den generella mängden 

(Tabell 6)(Easton & Sommers, 2007). Hypotesen kan därmed strykas. Detta bidrar i sin tur 

till att genom att beakta analyser från oberoende analytiker ger det en högre sannolikhet att 

generera avkastning än den stora mängden analytiker.  

6.2 Hypotes 2 - Branschskillnad 

Inledningsvis beaktades felmarginalerna individuellt utifrån branschtillhörighet. Högst 

felmarginal hade hälsovård och energi, följt av sällanköpsvaror. Den bransch där 

analysrapporterna stämde bäst var industrivaror och tjänster (Tabell 7).  

 

Genom att testa värdena på vardera bransch med T-test vid en 95 % konfidensnivå 

klargjordes de rådande förhållandena. Dessa värden ställdes mot den genomsnittliga 

sammanlagda felmarginalen på alla branscher för att sedan erhålla en konfidensnivå. Vilket 

beskriver sannolikheten att den enskilda branschens felmarginal skiljer sig från den 

genomsnittliga felmarginalen på alla branscher. Den bransch som med högst konfidensnivå 

visade sig vara skild från genomsnittet är “dagligvaror” som med ungefär 97 % sannolikhet 

skiljer sig från genomsnittet (0,63 %)(Tabell 7). 

 

Den branschen med lägst konfidensnivå att skilja sig från genomsnittet (0,63 %) var 

“industrivaror och tjänster”. Den branschen har en sannolikhet på 9 % att skilja sig från 

genomsnittet. Detta innebär således att om investeringar skall baseras på SME-Direkts 

analysrapporter bör man anta att dessa rapporter kommer att ligga i närheten av 0,63 % (i 

ungefär 91 % av fallen)(Tabell 7).  

 

Inom dagligvarubranchen är det i stort sätt motsatt, om investeringar skall baseras på SME-

Direkts rapporter inom dagligvarorbranschen bör man vara medveten om att det i de flesta 

fallen kommer skilja sig från genomsnittet som ligger på 0,63 % i felmarginal (i ungefär 97 

% av fallen)(Tabell 7).  
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Sammanfattningsvis skiljer sig branscherna mellan varandra gällande svårighet att förutspå 

bruttoresultat nämnvärt. Dock förhåller det sig inte lika som tidigare forskning (Patz, 1989). 

Den branschen som stämde bäst var industri, den som stämde sämst var hälsovård. Hypotesen 

kan därmed inte styrkas (Tabell 7).  

6.3 Forskningsfrågor  

Utifrån hypotesformuleringen skall forskningsfrågorna besvaras i så stor utsträckning som 

möjligt:  

 

- Hur träffsäkra är de oberoende analytikernas prognoser?  

 

Analyser baserat på SME-Direkt stämmer förhållandevis bra. Om man ställer dessa i kontrast 

till den generella mängden av analytiker är de betydligt mycket bättre (Tabell 6)(Easton & 

Sommers, 2007). Det förekommer genomgående en viss felmarginal (Tabell 6), vilken även 

skiljer sig mellan branscher (Tabell 7). Trots detta är sammanfattningsvis oberoende 

analytiker mer träffsäkra i sina prognoser av förväntad bruttovinst än vad tidigare forskning 

pekat mot (Tabell 6).  

 

- Hur mycket skiljer sig analyserna i träffsäkerhet mellan branscherna?  

 

Analyserna skiljer sig nämnvärt åt genom att jämföra olika branscher (Tabell 7). I likhet med 

tidigare forskning är en av branscherna där man i störst utsträckning kan lita på analytiker 

dagligvaror och tjänster (Patz, 1989). Vidare var den mest tillförlitliga enligt vår 

undersökning industrivaror och tjänster, vilket talar mot tidigare forskning. De branscherna 

där analytikerna presterade sämst analyser var energi och hälsovård (Tabell 7).  

7. Avslutande diskussion 

Resultat kan utifrån flera förutsättningar bero på bakomliggande faktorer vilka är okända. 

Bearbetningen av observationer har skett förhand vilket kan resultera i fel vid inmatning på 

grund av den mänskliga faktorn. Eftersom att extremvärden elimineras kommer påtagliga 

inmatningsfel att betraktas som bortfall. 

 

För att öka trovärdigheten i resultatet skulle mängden av antalet observationer behöva ökas. 

Trots detta har denna uppsats observerat närmare 2000 fall. När man istället jämför 

branscherna sinsemellan har den branschen med minst antal observationer endast 42 stycken. 

Detta antal bör i framtida forskning eftersträvas att öka för att kunna dra starkare slutsatser.  
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7.1 Vidare forskning  

Till vidare forskning efterlyses att undersöka hur påtagligt inslaget av bias i själva verket är, 

för att kunna dra eventuella slutsatser kring ifall skillnaden gällande felmarginalen beror på 

just detta. Rimligt i detta fall skulle möjligtvis vara en kvalitativ undersökning med semi-

strukturerade intervjuer av både personer inom bolag och analytiker.  

 

Utgångspunkten i hypotes 1 har varit att rådande siffror i felmarginal baserade på USA är 

2,84 %. Det skulle för vidare forskning vara intressant att undersöka om de svenska 

sammanlagda siffrorna gällande felmarginal förhåller sig på sådant sätt. Det skulle styrka 

eller dementera vårt antagande att USA förhåller sig på ett liknande sätt som Sverige.  

 

Slutligen skulle det finnas intresse i att undersöka hur stor inverkan bruttoresultat har på 

aktiekursen. Genom att beakta den effektiva marknadshypotesen har det antagits att det bör 

avspegla sig på aktiekursen. Det skulle dock finnas intresse av att få reda på exakt hur 

påtaglig denna effekt är. 
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Bilagor  

(Bilaga 1) 

Urval Antal observationer per kvartal 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

465 

478 

472 

465 

 

(Bilaga 2, T-test, inklusive extremvärden)  

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

    xxx |    1850    3.690093    3.364423    144.7093   -2.908375    10.28856 

    mean = mean(xxx)                                              t =   0.2527 

Ho: mean = 2.84                                  degrees of freedom =     1849 

   Ha: mean < 2.84             Ha: mean != 2.84               Ha: mean > 2.84 

 Pr(T < t) = 0.5997         Pr(|T| > |t|) = 0.8006          Pr(T > t) = 0.4003 

 

(Bilaga 3, T-test, exklusive extremvärden)  

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

     xxx |    1830    .6327009    1.173136    50.18501   -1.668127    2.933528 

    mean = mean(xxx)                                              t =  -1.8815 

Ho: mean = 2.84                                  degrees of freedom =     1829 

   Ha: mean < 2.84             Ha: mean != 2.84               Ha: mean > 2.84 

 Pr(T < t) = 0.0300         Pr(|T| > |t|) = 0.0601          Pr(T > t) = 0.9700 

 

(Bilaga 4, Sammanställning av T-test, braschvis)  

Bransch Antal 

observationer 

Felmarginal % Signifikant ej 

skilt mot 0,63 

Signifikant skilt 

mot 0,63 

Hälsovård 94 8,770364 0,1439*** 0,8561 

Telekomoperatör 139 6,310856 0,3455  0,6545 

Material 309 5,484791 0,1616 **** 0,8384 

Industrivaror och 

tjänster 

620 0,48927 0,9139  0,0861** 

Dagligvaror 178 -1,539726 0,0296* 0,9704 

Informationsteknik 92 -2,455 0,5286  0,4714 

Finans 91 -2,793212 0,8772  0,1228*** 

Sällanköpsvaror och 

tjänster 

264 -6,891605 0,1205*** 0,8795 

Energi 42 -8,296013 0,3084  0,6916 

 


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Överoptimism
	1.3 Bias
	1.4 Branschskillnader
	1.5 G20-länder
	1.6 Problemformulering
	1.7 Forskningsfråga
	1.8 Syfte
	1.9 Avgränsningar och målgrupp

	2.Teoretisk referensram
	2.1 Effektiva marknadshypotesen
	2.2 Flockbeteende
	2.3 Prognosteori
	2.4 Agentteori
	2.5 Kapitalmarknadsorienterad teori
	2.6 Analysmodell
	2.7 Hypotesformulering

	3.Metod
	3.1 Deduktiv ansats
	3.2 Urval
	3.3 Datainsamling
	3.3.1 Observation

	3.4 Verkligt utfall
	3.5 Uppskattat utfall
	3.6 Branscher
	3.7 Extremvärden
	3.8 Databearbetning
	3.8.1 Felmarginal
	3.8.2 T-test

	3.9 Reliabilitet

	4. Resultat
	4.1 Observationer
	4.2 Felmarginal
	4.2.1 Resultat med extremvärden
	4.2.2 Resultat utan extremvärden

	4.3 Branschskillnad

	5. Analys
	5.1 Felmarginal med extremvärden
	5.2 Felmarginal utan extremvärden
	5.3 Bias
	5.4 Aktiekurs
	5.5 Branschskillnad

	6. Slutsats
	6.1 Hypotes 1 - Felmarginal
	6.2 Hypotes 2 - Branschskillnad
	6.3 Forskningsfrågor

	7. Avslutande diskussion
	7.1 Vidare forskning

	Referenslista

