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Resor är ett av våra stora gemensamma intressen. Vi har båda varit på 
långresor, ihop och var för sig, och är övertygade om att det kommer bli 
fler. I startgroparna av magisteruppsatsen upptäckte vi att det finns många 
likheter mellan en resa som går från idé till verklighet och en uppsats från 
uppslag till framläggning. För att tydliggöra syftet med respektive kapitel 
har vi valt att introducera varje avsnitt i uppsatsen med en liknelse till en 
resa. 
 
Vår resa hade inte varit möjlig utan tillgång till Thomsons databas I/B/E/S. 
Thomson har också bidragit med hjälp att tolka deras uppgifter, varför vi 
vill rikta ett tack till dem. Under resans gång har även Inger Asp spelat en 
stor roll som guide i regressionsanalysens värld, som för oss har lite väl tät 
vegetation. Hon är värd ett stort tack. Vår handledare Öystein Fredriksen 
har fungerat som vår akademiska kompass under uppsatsskrivandet, vilket 
har hjälpt oss hålla riktningen. Till sist tackar vi våra resekamrater som 
har gjort resan till en, inte bara lärorik, utan också rolig upplevelse! 
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1 Inledning 
 
 
När en resa planeras är nyfikenhet, drivkraft att lära och viljan att utforska 
det okända i fokus för oss. Det är också dessa egenskaper som driver oss 
att söka ny kunskap. Resmålet är en plats som särskilt fångat vår 
uppmärksamhet. I detta inledande kapitel förklarar vi bakgrunden till valt 
uppsatsämne och visar varför vi finner det intressant.   
 
 
På senare tid har stark kritik riktats mot analytikers1  prognoser. Många har 
känt sig vilseledda och åsamkats stora förluster när de förlitat sig på 
friserade redovisningar och överoptimistiska prognoser. Vintern 2000-2001 
var den period då det stod klart för många att den långa uppgångsfasen på 
Stockholmsbörsen definitivt var bruten. På Carnegie höll analytikerna dock 
fast vid sitt uppgångsscenario och menade att förutsättningarna för fortsatt 
uppgång var mycket goda. De köprekommenderade 64 aktier och hade 
enbart 7 säljkandidater. Börsen fortsatte dock sitt kraftiga fall och flera av 
de aktier som märktes med ”starkt köp” var bland dem som gick allra 
sämst. (Ohlson, 2002) Carnegie är endast en bland många mäklarfirmor 
som gav avsevärt större antal köp- än säljrekommendationer. Enligt Zacks 
Investment Research (i Shiller, 2000) var under slutet av 1999 endast en 
procent av prognoserna för 6 000 företag säljrekommendationer på den 
amerikanska aktiemarknaden.  
 
I den finansiella sektorn finns ett stort inslag av prognoser. En uppsjö av 
finansinstitut utför analyser och prognoser av företags utveckling. Intresset 
för prognoser har ökat samtidigt som finansinstituten har vuxit i antal och 
storlek. Deras estimat utgör en väsentlig del vid exempelvis 
företagsvärdering och investeringsbeslut. (Brown och Rozeff, 1978) 
 
Det är intressant att studera analytikers prognoser på grund av deras 
påverkan på investerare. Flertalet investerare har varken tid eller kunskap 
att göra egna analyser om framtida utveckling. Därför stödjer sig många 
istället på analytikers estimat. De har i allmänhet god tillgång till 
                                                 
 
1 Med analytiker avses professionella analytiker, det vill säga de som har som yrke att utföra prognoser 
inom finansiering. 
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information, tid att bearbeta den samt god kunskap och insikt i branschen. 
Analytiker bör därför kunna ses som experter inom sitt område och 
förväntas därmed kunna ge prognoser av hög kvalitet. (Nofsinger, 2002)  
 
Exakthet i prognoser inom finansbranschen borde också vara 
eftersträvansvärt, eftersom låg träffsäkerhet i analytikernas estimat drabbar 
finansinstituten genom det minskade förtroendet från deras kunder. Trots 
detta incitament och de möjligheter analytiker har att utföra träffsäkra 
prognoser visar många tidigare studier på låg grad av träffsäkerhet. Studier 
har försökt att förklara detta med hjälp av analytikers ekonomiska 
incitament. Det är exempelvis mer fördelaktigt för analytiker att ge 
köprekommendationer, då dessa i regel bidrar till större intäkter än vad 
säljrekommendationer gör. Likaså påverkas människor av psykologiska 
faktorer som driver dem att agera på ett visst sätt, varför teorier i 
marknadspsykologi2 används för att få en förståelse för analytikers 
beteende. 
 
Vi ser skäl för analytiker att ge mer överoptimistiska prognoser då det är 
längre tid kvar till rapportgivning för företaget de prognostiserar. Likaså 
finner vi ekonomiska fördelar för analytikerna att sänka förväntningarna 
genom att ge lägre prognoser strax före rapportgivning. Analytiker får då 
intäkter genom fler köprekommendationer i och med de långsiktiga 
optimistiska prognoserna, samtidigt som de är mer träffsäkra vid 
rapportgivning och därmed underhåller förtroendet från sina kunder (De 
Bondt och Forbes, 1999). 
 
Det kan tänkas rimligt att prognostisering blir svårare i perioder då börsen 
svänger kraftigt. (De Bondt och Forbes, 1999) Tänkbara anledningar till 
hög volatilitet i kursen, det vill säga stora och snabba svängningar i 
aktiepriset, är en orolig ekonomi med exempelvis hög arbetslöshet eller att 
företaget i fråga kommer med rapport. (Haugen, 2001) Då det enligt vår 
mening borde vara svårt för analytiker att förutsäga rapportens innehåll 
eller utvecklingen i en orolig ekonomi borde risken för sämre prognos 
kunna öka i viss utsträckning. Hög volatilitet medför högre grad av 
osäkerhet om framtida utfall och sannolikt ökar spridningen mellan verkligt 
utfall och prognos. (Shiller, 2000) 
 

                                                 
 
2 Marknadspsykologi: fri översättning från engelskans behavioral finance. 
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I studier där prognoser jämförs med verkligt utfall menar vi att det är av 
intresse att även undersöka ett eventuellt samband mellan volatilitet och 
prognosförmågan hos analytiker. Detta möjliga samband är relativt 
outforskat, vilket väcker vårt intresse ytterligare. Om sambandet finns kan 
ökad försiktighet att använda prognoser som investeringsunderlag vid hög 
volatilitet vara befogat. 
 
Ett annat argument för att studera analytikers prognosförmåga i förhållande 
till volatiliteten på börsen är den mer långvariga period med högre 
volatilitet som vi i och med IT/telekomkraschen har upplevt. I oktober 
1999 låg den historiska årliga volatiliteten runt 12 % på Stockholmsbörsen 
för att i mars 2000 ha stigit till 32 %. I april samma år började kurserna rasa 
för IT- och telekombolagen, vilket ytterligare ökade volatiliteten. Kurserna 
fortsatte nedåt medan volatiliteten låg kvar på höga nivåer fram till 2003. 
(www.stockholmsborsen.se, 2004-02-25) Detta kan jämföras med den så 
kallade Svarta Måndagen 1987 då volatiliteten också var hög, men enbart 
utgjorde en kortvarigare topp. 
 
IT/telekomrallyt var den främsta orsaken till den ökade volatiliteten kring 
millennieskiftet. Detta motiverar en studie av prognosförmågan i 
förhållande till branschtillhörighet. Om volatiliteten skiljer sig mellan olika 
branscher ser vi det även som möjligt att träffsäkerheten i prognoser 
varierar med branschtillhörighet. Vid en undersökning där samtliga 
branscher studeras sammantaget kan analytiker förefalla vara mer 
träffsäkra än vad de verkligen är. Detta kan exempelvis förekomma då 
prognoser för en viss bransch är överoptimistiska och för en annan 
överpessimistiska. De överpessimistiska respektive överoptimistiska 
prognoserna kan då ta ut varandra och det sammantagna resultatet av 
undersökningen blir en bättre prognosförmåga bland analytiker.  
 
Studier har, som redan påpekats, visat på en låg grad av träffsäkerhet i 
analytikers prognoser, men meningarna går isär huruvida analytikerna är 
överoptimistiska/-pessimistiska, om de över-/underreagerar på 
vinstinformation och om träffsäkerheten förändras med tidshorisont samt 
branschtillhörighet. Oenigheten på området och prognosernas betydelse för 
många investerare bidrar till att vi finner det betydelsefullt att studera. Som 
ovan motiverats anser vi det även relevant att utreda aktiemarknadens 
volatilitet i förhållande till prognosförmåga.  
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Tidigare forskning har försökt förklara analytikers bristande träffsäkerhet 
med teorier i marknadspsykologi och de ekonomiska incitamenten. Möjliga 
förklaringar till analytikers beteende diskuteras för att belysa komplexiteten 
i de faktorer som kan påverka analytiker. 
 
Vi anser vidare att det är väsentligt att undersöka träffsäkerheten i 
prognoser för företag noterade på Stockholmsbörsen då enbart ett fåtal 
studier har utrett förhållanden i Sverige. Studierna inom området är 
framförallt genomförda i USA och Storbritannien.  
 
 

1.1 Syfte 
Uppsatsen har som syfte att utvärdera analytikers prognosförmåga vad 
gäller företag noterade på Stockholmsbörsen från 1987 till 2002. Likaså 
ämnar vi diskutera möjliga förklaringar till analytikers beteende vid 
bristande träffsäkerhet. 
 
För att uppnå syftet jämför vi analytikers konsensusprognoser3 och verkligt 
utfall av v/a4 för företag noterade på Stockholmsbörsen. Uppsatsens syfte 
mynnar ut i nedanstående frågeställningar. 
 

 Hur tenderar analytiker att prognostisera v/a med avseende på 
överoptimism/-pessimism och reaktion på tillgänglig 
vinstinformation? Vid bristande träffsäkerhet diskuteras 
framträdande förklaringar till analytikers beteende. 
 

 Hur ser ett eventuellt samband ut mellan träffsäkerhet i prognoser 
och tid till rapportgivning? Vid ett samband diskuteras framträdande 
förklaringar till analytikers beteende. 

 
 Hur ser ett eventuellt samband ut mellan träffsäkerhet i prognoser 

och volatilitet på Stockholmsbörsen?  
 

 Vilka är de eventuella skillnaderna i analytikers prognosförmåga för 
företag med olika branschtillhörighet?  

                                                 
 
3 Konsensusprognos: ett medelvärde av analytikers prognoser för en specifik aktie. 
4 Hädanefter används förkortningen v/a för vinst per aktie. 



Metod 

 

 
 

5 
 

 

2 Metod 
 
 
För att nå resmålet undersöks olika resvägar och färdmedel. Utifrån våra 
förutsättningar och avsikten med resan väljer vi det alternativ som passar 
oss bäst. Metodavsnittet beskriver hur vi genomför vår studie för att 
uppfylla syftet. Målet är att någon annan utifrån vårt metodavsnitt ska 
kunna genomföra en undersökning på samma sätt. Alla tillvägagångssätt 
har brister och därför presenteras även kritik mot vårt val. 
 
 
Uppsatsen genomförs utifrån kvantitativ metodteori, där data analyseras 
utifrån matematiska metoder. Vår undersökning kan sägas bestå av två 
delar. Den ena delen jämför data för att verifiera alternativt falsifiera 
huruvida analytikers prognoser är träffsäkra. Den andra delen diskuterar 
därefter möjliga förklaringar till varför verkligheten ser ut på det vis 
empirin avslöjar.  
 
Användandet av en kvantitativ forskningsmetod gör det enkelt att jämföra 
undersökningens resultat och tillvägagångssätt med andra studier. Empirin 
utgörs av siffror som inte går att tolka på mer än ett sätt, siffran ett är ett för 
alla människor. (Edling och Hedström, 2003) Utifrån detta kan vår rådata, 
med avseende på prognostiserad och verkligt v/a för respektive företag, 
sägas vara objektiv.  
 
En fullkomligt objektiv ansats i vår studie anser vi vara ouppnåelig. På ett 
eller annat sätt torde forskaren personligen inverka på undersökningen. Den 
första delen av vår uppsats menar vi kan genomföras med relativt hög grad 
av objektivitet. Detta då jämförelsen borde ge liknande resultat oavsett vem 
som genomför studien. En källa till subjektivitet avseende denna del kan 
dock utgöras av branschindelningen där vissa branscher har förts samman 
för att öka generaliserbarheten. Om analytiker inte är träffsäkra är vår 
avsikt att utröna tänkbara orsaker till eventuell överoptimism/-pessimism 
och över-/underreaktion. Detta utgör den andra delen av uppsatsen. Teorier 
inom marknadspsykologi och analytikers ekonomiska incitament används 
för att finna förklaringar till analytikers beteende. Denna del präglas av 
våra egna erfarenheter, förkunskaper och ny kunskap insamlad under 
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uppsatsskrivandet, varför den utmärks av en relativt hög grad av 
subjektivitet.  
 
 

2.1 Volatilitet och v/a 
Vid aktievärdering framhålls förväntningarnas betydelse. Aktiekursen bör 
främst bestämmas av investerarens förväntningar om företagets framtida 
prestation och lönsamhet. Det fundamentala värdet på en aktie bestäms som 
det sammanlagda diskonterade framtida kassaflödet. Vinsten antas följa 
kassaflödet, varför v/a får en avgörande roll vid prognostisering av 
aktievärdet. (Brealey och Myers, 2000) Det är också främsta anledningen 
till varför uppsatsen använder prognoser och verkligt utfall för v/a vid 
bedömning av analytikers prognosförmåga.  
 
Enligt vår åsikt påverkas aktörer på aktiemarknaden av 
marknadspsykologiska faktorer. Denna åsikt grundas framförallt på 
förekomsten av krascher såsom börsnedgången under 2000 och framåt, då 
orimligt höga förväntningar sannolikt drevs upp av något annat än 
fundamentala värden hos företagen. Med detta menar vi att 
marknadspsykologi påverkar individers förväntningar om v/a, vilket kan 
medföra att aktiepriset tidvis inte är ”korrekt” satt. Understyrkas bör dock 
att marknadspsykologin enligt Shiller (1989) inte utesluter en effektiv 
marknad. Marknadspsykologin menar istället att priser på aktiemarknaden 
tidvis inte är korrekt värderade i enlighet med EMH5, men efter viss tid går 
tillbaka till det. Bland forskare i detta ämne förekommer dock oenighet om 
hur lång tid marknaden ska få på sig för att återgå till det ”korrekta” priset 
för att klassas som en effektiv marknad (Shefrin, 2002).  
 
Vår ambition att utreda ett samband mellan träffsäkerhet i prognosen för 
v/a och volatilitet i aktiekurser kan ifrågasättas. Enligt ovanstående 
resonemang kan volatiliteten i aktiekursen påverkas både av fundamentala 
värden och av marknadspsykologi. Vinsten utgör däremot ett fundamentalt 
värde, och påverkas inte av psykologi. Detta betyder att v/a och volatilitet 
inte påverkas av exakt samma faktorer. Vi anser det ändå relevant att 
undersöka detta eventuella samband då volatiliteten påverkas av 
förväntningar om utvecklingen i finansieringsteoretiska faktorer såsom 
vinsten.  

                                                 
 
5 EMH: den effektiva marknadshypotesen. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
Empirin hämtas ur databasen I/B/E/S som framställs av Thomson. Det är 
ett internationellt företag som bland annat tillhandahåller finansiell 
information. En del av databasen kallas I/B/E/S Summary History och för 
uppsatsen har vi tillgång till I/B/E/S Summary History för företag noterade 
på Stockholmsbörsen6. Databasen förser oss med uppgifter från 1987 och 
framåt. Den innehåller månatliga historiska konsensusprognoser för v/a på 
ett till fyra års sikt, verkligt utfall för v/a samt räkenskapsårets slutdatum. 
(Thomson financial, 2003) Då alla företag inte har funnits lika länge, och 
prognoser inte har ställts för företagen under samtliga tidsperioder erhålls 
ur databasen en bruten serie. Detta utgör dock inget problem eftersom både 
verklig och prognostiserad v/a finns för de företag som testas i 
regressionsekvationen.  
 
V/a definieras i uppsatsen som nettovinst per aktie, det vill säga vinst efter 
skatt och extraordinära poster dividerat med ett vägt medelvärde av antalet 
aktier för perioden (Thomson financial, 2003).  I I/B/E/S justeras värdena 
för v/a vid nyemissioner, aktiesplittar et cetera (www.thomson.com, 2004-
02-21). Detta innebär att vi inte behöver göra sådana korrigeringar för våra 
valda företags värden.  
 
 

2.2.1 Konsensusprognoser 
För att utvärdera analytikers prognosförmåga används konsensusprognoser. 
Sådana prognoser är ett genomsnitt av analytikernas estimat för ett 
specifikt företag. För stora företag görs prognoser av såväl nationella som 
internationella finansinstitut, vilka inkluderas i de konsensusprognoser som 
används i uppsatsen. (Wickberg, 2004-02-25)  
 
Användandet av konsensusdata bidrar till ökad generaliserbarhet, då 
prognoser från flera grupper av analytiker, såväl beroende som oberoende, 
inkluderas. Med beroende analytiker avses sådana som har affärsrelationer7 

                                                 
 
6 Hädanefter används I/B/E/S i uppsatsen när vi syftar på I/B/E/S Summary History för företag noterade 
på Stockholmsbörsen.  
7 Med affärsrelation menar vi relationer där analytiker får ersättning för tjänster som de utför för företaget 
som prognostiseras.  
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med företagen som prognostiseras. Kritik kan riktas mot användande av 
enbart beroende eller oberoende analytiker. Det har sin grund i att 
träffsäkerheten i prognoser gjorda av de båda grupperna inte behöver vara 
densamma. Beroende analytikers affärsrelationer kan färga deras prognoser 
till företagens fördel, vilket bland annat Hunton och McEwen (i Mozes, 
2003) konstaterade. Detta torde vara tämligen vanligt då flertalet analytiker 
är beroende, såsom banker.  
 
Det finns indikationer på att investerare följer somliga analytikers 
prognoser mer än andras. Investerare har stort förtroende för vissa 
analytiker, vilket medför stark inverkan vid investeringsbeslut. 
Träffsäkerheten för inflytelserika prognoser är därmed av större vikt än för 
prognoser utförda av analytiker som investerare inte har lika stort 
förtroende för. (Kessler, 2003) En svaghet i att studera konsensusprognoser 
är att de ger lika stor vikt åt samtliga prognoser, även sådana som har 
begränsad inverkan vid placeringsbeslut. 
 
En annan nackdel med konsensusprognoser är att de kan ge sken av högre 
träffsäkerhet än vad som faktiskt föreligger. Antag att hälften av 
analytikerna ger för höga prognoser och andra hälften för låga prognoser. 
Ett genomsnitt av samtliga analytiker, det vill säga konsensus, ger då ett 
jämförelsetal som indikerar förhållandevis god träffsäkerhet. Det finns 
dock studier, såsom De Bondt och Forbes (1999), där även den mest 
pessimistiske analytikern bland konsensus har visat sig vara 
överoptimistisk. Detta tror vi kan tyda på att analytiker har en liknande syn 
på företagets framtid. Med det menar vi att enskilda analytiker anser att den 
framtida utvecklingen går i en viss riktning, och att denna riktning är 
överensstämmande för majoriteten av analytikerkollektivet. Majoriteten är 
antingen positivt eller negativt inställd till framtiden, det vill säga 
förekomsten av 50 % överpessimistiska analytiker och 50 % 
överoptimistiska analytiker kan anses osannolikt. Detta medför att vi inte 
ser konsensusprognoser som missvisande vad gäller analytikers 
prognosförmåga. 
 
 

2.2.2 Urval 
I uppsatsen undersöks träffsäkerheten i de prognoser som gäller på ett och 
två års sikt. Valet av ettårsprognoser grundar sig delvis på att tidigare 
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forskning i stor utsträckning använder sig av denna tidshorisont, vilket 
möjliggör jämförelse. Valet känns också naturligt eftersom företagen har 
bokslut årligen och då rapporterar v/a. Tvåårsprognoser studeras för att 
möjliggöra jämförelse av prognosförmåga och tidshorisont. Empirin för ett- 
och tvåårsprognoser är mer omfattande än empirin för tre- och 
fyraårsprognoserna. För att öka generaliserbarheten av vårt resultat är 
därför ett- och tvåårsprognoserna att föredra.  
 
Företagen rapporterar föregående års vinst vid olika tidpunkter. Tills 
vinstsiffrorna finns tillgängliga görs prognoser för förra året. Det innebär 
att prognoser ges för föregående års vinst olika långt in på det nya året. För 
en del företag i vår empiri förekommer prognoser för föregående år ända 
fram till omkring halvårsskiftet. I vår studie används prognoser gjorda i 
april, augusti och december. Genom dessa tre prognosgrupper kan en 
eventuell tendens till bättre prognoser närmare bokslut uppdagas. De 
prognoser som ingår i respektive månad beror på huruvida de avser 
innestående år. Prognoserna som ingår i april är således de som avser 
påbörjat år och så vidare.  
 
Ett skäl till att enbart använda prognoser för påbörjat år är att möjligheterna 
att ha vetskap om föregående års vinst då torde vara densamma för 
samtliga prognosgivare. Således bör inte skevhet uppstå inom respektive 
prognosgrupp till följd av att vissa analytiker känner till föregående års 
vinst och andra inte.  
 
I undersökningen ingår endast företag med 31 december som 
räkenskapsårsslut. Motivet till gemensamt räkenskapsår är att samtliga 
företag då har lika lång tid kvar till rapportgivning. Det förekommer då 
ingen skevhet ifall ett samband mellan tid till rapportgivning och 
träffsäkerhet föreligger. Valet av 31 december grundar sig på att 
majoriteten av företag noterade på Stockholmsbörsen har det som 
räkenskapsårsslut. 
 
På Stockholmsbörsen fanns 230 noterade företag år 1987, vilket kan 
jämföras med 297 företag år 2002 (Grimstad, 2004-03-03). I I/B/E/S ingick 
247 företag för perioden 1987 till 2002. Av dessa exkluderades 27 av skäl 
såsom felaktigt räkenskapsår eller bristfällig data, varför vårt slutliga urval 
uppgår till 220 företag. Av dessa erhålls 3 532 ettårsprognoser samt 2 395 
tvåårsprognoser.  
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Vid förekomst av värden som avviker avsevärt från övriga prognoser 
utreder Thomson orsaken. De kontaktar företaget som utfört prognosen och 
kontrollerar att given prognos är riktig. Om aktuell analytiker bekräftar 
prognosen inkluderas det avvikande estimatet i konsensusvärdet. Tills 
denna bekräftelse gjorts räknas det dock inte med. (Wickberg, 2004-02-25) 
Trots denna kontroll av Thomson exkluderar vi ett företags värden. 
Exkluderingen görs då avvikelsen var så kraftig att det förefaller mest 
troligt att det rör sig om en felregistrering. Ytterligare skäl är att extrema 
värden får ett stort genomslag på resultatet då regressionsanalys används 
(Forbes och Skerratt, 2001).  
 
 

2.2.3 Tidsperioder 
För att besvara frågan om eventuellt samband mellan volatilitet och 
träffsäkerhet delas empirin in i fyra tidsperioder. För varje tidsperiod 
beräknas volatiliteten och en regressionsanalys genomförs på v/a för 
företagen under respektive period. För att få en bild av svängningarna på 
Stockholmsbörsen använder vi volatiliteten på OMX-index. OMX baseras 
på ett genomsnitt av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen 
(www.finansportalen.se, 2004-05-31). Valet av OMX grundar sig på att 
indexet har funnits under hela undersökningsperioden. Vid beräkning av 
volatiliteten från 1987 fram till idag använder vi oss av Reuters 3000 Xtra8. 
Volatiliteten beräknas med hjälp av stängningskurserna på OMX-indexet 
över observationsperioden. 
 
Tidsperioderna väljs utifrån nivån på volatiliteten för perioden. Målet är att 
volatiliteten för åren inom respektive tidsperiod ska ligga på ungefär 
samma nivå. Detta för att erhålla ett medelvärde för perioden som är så 
rättvisande som möjligt och för att få tidsperioder med olika hög volatilitet. 
Om det i en period förekommer år med stora svängningar och år med små 
svängningar tar de ut varandra och medelvärdet säger inte så mycket om 
den verkliga volatiliteten under perioden. För att kunna dra slutsatser om 
ett eventuellt samband mellan volatilitet och träffsäkerhet krävs också att 
det finns skillnader i volatiliteten mellan de olika tidsperioderna. Efter att 
hänsyn tagits till volatiliteten blev våra tidsperioder följande: 1/1 1990 - 
31/12 1992, 1/1 1993 - 31/12 1996, 1/1 1997 - 31/12 1999 samt 1/1 2000 - 

                                                 
 
8 Reuters 3000 Xtra: ett realtidssystem med finansiell information. 
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31/12 2002. Åren 1987, 1988 och 1989 exkluderades på grund av det låga 
antalet prognoser för den tidsperioden. I figur 2-1 nedan går att utläsa de 
årliga medelvärdena för volatiliteten från 1987 till 2002.  
 

 

 
Figur 2-1: Beräknat årligt medelvärde för tiodagars volatilitet från 1987 till 2002. (Egen bearbetning ur 

Reuters 3000 Xtra) 

 
Även om perioderna har indelats för att ha inbördes jämn volatilitet skiljer 
sig de enskilda åren åt med avseende på både volatilitet och börsutveckling. 
För att få en ökad förståelse för vår undersökningsperiod studeras enskilda 
år. Genom att jämföra träffsäkerheten med volatilitet samt börsutveckling 
per år avser vi att identifiera eventuella samband som kan vara svåra att 
urskilja om enbart tidsperioder studeras.  

 
 

2.2.4 Bransch 
För att finna eventuella skillnader vad gäller prognostisering av v/a för 
företag med olika branschtillhörighet måste en branschindelning göras. Vi 
utgår ifrån den indelning som Stockholmbörsen använder för att 
branschgruppera noterade aktier. Sedan 2001 använder de sig av Global 
Industry Classification Standard, GICS, fastställd av Morgan Stanley 
Capital International Inc. och Standard & Poor (www.stockholmsborsen.se, 
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2004-04-08). För att öka antalet prognoser i varje bransch bildar vi sex 
branscher utifrån GICS:s tio sektorer genom att lägga samman liknande 
sektorer. På så vis ökar möjligheterna att dra tillförlitliga slutsatser från vår 
empiri.  
 
Vid beräkning av volatilitet för varje bransch utgår vi ifrån volatiliteten för 
GICS sektorer. För de branscher som består av två sektorer viktar vi 
volatiliteten efter respektive sektors omsättning. Vi beräknar volatilitet per 
bransch för perioden från och med 1996 till och med 2002, eftersom kurser 
för indexet endast sträcker sig så långt bak i tiden. Nedan visas vilka 
sektorer vi har lagt samman till respektive bransch. Inom parentes efter 
varje sektor anges genomsnittlig årlig omsättning (Gustavsson, 2004-05-
14) för respektive sektor samt dess vikt. 
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GICS sektorer:     Branscher: 
 
Material (20 mdr SEK, vikt 0,28)   Industri  
Industrivaror/-tjänster (515 mdr SEK, vikt 0,72)   
 
Sällanköpsvaror/-tjänster    Handel 
(209 mdr SEK, vikt 0,91)   
Dagligvaror (21 mdr SEK, vikt 0,09) 
  
Hälsovård (295 mdr SEK)   Hälsovård 
   
Finans och fastighet (560 mdr SEK)   Finans  
     
Informationsteknik (599 mdr SEK, vikt 0,84)  IT/telekom 
Telekomoperatörer (112 mdr SEK, vikt 0,16) 
 
Kraftförsörjning    Energi 
Energi 
 
Energibranschen behandlas inte i empirin eftersom det i denna grupp 
endast finns data för ett företag.  
 
Våra branscher inkluderar verksamhetsmässigt skilda företag, även om 
strävan är att de ska vara så lika som möjligt. Detta kan försvåra tolkningar 
av resultatet. Vi ser det som ett problem främst för handelsbranschen där 
företag inom dagligvaruhandeln är relativt okänsliga för 
konjunktursvängningar medan företag inom sällanköpshandeln är mer 
konjunkturkänsliga (www.handelsbanken.se, 2004-05-26). Företagen inom 
dagligvaruhandeln utgör dock en relativt liten del av handelsbranschen, 
varför de mer konjunkturkänsliga sällanköpsföretagen borde få ett större 
genomslag. Både material- och industriföretag kan klassas som 
konjunkturkänsliga (www.handelsbanken.se, 2004-05-26), vilket innebär 
att motsvarande problem avseende industribranschen borde vara relativt 
begränsat. Vi tror att informationsteknik och telekomoperatörer är de 
sektorer som har mest liknande förutsättningar på marknaden, varför de 
bildar IT/telekombranschen. Det är möjligt att en branschindelning med 
fler nivåer hade möjliggjort en djupare analys, men det hade också krävt en 
större datamängd för att få resultatet generaliserbart. 
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2.2.5 Regressionsanalys 
För att hitta ett samband mellan två kvantitativa variabler används i 
uppsatsen en linjär regressionsanalys. Styrkan av sambandet mellan 
prognostiserad och verklig förändring i v/a utreds. Uppsatsen använder 
nollhypoteser för att testa analytikers prognosförmåga. För 
hypotesformuleringarna inspireras vi av tidigare forskning och där 
presenterade hypoteser.  
 
Regressionsanalysen prövar nollhypoteserna att α = 0 och β = 1 gentemot 
mothypoteserna α ≠ 0 samt β ≠ 1. Ekvationen som används är:  
 
VFv/a = α + βPFv/a + ε 
 

• VFv/a utgör verklig förändring i v/a.  
• PFv/a står för den prognostiserade förändringen av v/a.  
• ε är en slumpvariabel.  

 
Om analytikerna utför träffsäkra prognoser verifieras nollhypoteserna. Vid 
en träffsäker prognos är den verkliga förändringen lika med den 
prognostiserade förändringen justerad med en slumpvariabel. Ekvationen 
kan då förenklas till VFv/a = PFv/a + ε. 
 
Ett negativt α indikerar att analytikerna är systematiskt överoptimistiska. 
En överoptimistisk analytiker prognostiserar systematiskt en för hög vinst. 
Ett α på exempelvis -0,15 påvisar att analytikerna i genomsnitt sätter 
prognosen femton procent för högt i jämförelse med verkligt utfall. I 
motsats är en prognos av en överpessimistisk analytiker systematiskt för 
låg. I regressionsanalysen visar ett positivt α att analytikern är 
överpessimistisk.  
 
Ett β skilt från ett visar att analytikern antingen överreagerar eller 
underreagerar på tillgänglig vinstinformation. Ett β-värde som är lägre än 
ett indikerar överreaktion. En analytiker som överreagerar ändrar 
prognosen för mycket när ny information tillkännages. Antag att ny 
information som ges innebär att vinsten kommer att öka med tio procent. 
En analytiker som överreagerar tolkar informationen som att vinsten 
kommer öka med mer än tio procent. På så vis sätts en för hög prognos. 
Överreaktion kan ske även på negativ information, vilket skulle kunna 
resultera i en för låg prognos.  
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Vid underreaktion reagerar analytikern för svagt på information, vilket i 
regressionsanalysen framgår genom att β-värdet är högre än ett. Antag att 
ett företag lämnar en vinstvarning där vinsten befaras bli tio procent lägre 
än vad som tidigare estimerades. En underreaktion på denna information 
skulle innebära att analytikern reagerar för svagt och sätter prognosen för 
högt.  
 
Sannolikt erhålls resultat i regressionsanalysen där ett α-värde är mer 
avvikande från noll än vad ß-värdet avviker från ett, och vice versa. Antag 
exempelvis två fall med följande resultat:  
 
Fall A: α = - 0.6 och ß = 0.9  
Fall B: α = - 0.2 och ß = 0.1 
 
α–värdet i fall A är mer avvikande från noll jämfört med motsvarande 
värde i fall B, vilket talar för lägre träffsäkerhet i fall A. Samtidigt är ß-
värdet i fall A mindre avvikande från ett jämfört med motsvarande värde i 
fall B. Det talar istället för högre träffsäkerhet i fall A. Vid motstridiga 
resultat är det svårt att avgöra vilket fall som är mest träffsäkert, oavsett hur 
kraftigt värdena avviker från ett respektive noll. Vi avser därmed inte att 
dra några slutsatser om vilket av dessa som innebär lägst respektive högst 
grad av träffsäkerhet. 
 
För en mer utförlig förklaring av regressionsanalys hänvisas till Appendix 
1.  
 
 

2.3 Validitet och reliabilitet 
För att göra uppsatsens slutsatser tillförlitliga ställs krav på hög validitet 
respektive reliabilitet. Med god validitet menas giltig och relevant empiri, 
det vill säga att det som mäts uppfattas som relevant och att det gäller för 
fler än urvalet. Det är av vikt att det som faktiskt mäts är det som avsetts att 
mätas. (Svenning, 1996)  
 
För att kunna jämföra och dra slutsatser med hög validitet utifrån empirin 
är det av stor vikt att de mäts och definieras på ett konsekvent sätt 
(Svenning, 1996). Skillnader mellan olika prognoser samt mellan prognos 
och verkligt utfall, ska inte uppkomma på grund av olika 
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redovisningsantaganden utan bero på skilda åsikter om framtida utveckling 
(Thomson financial, 2003). Det är därför av stor vikt att samtliga prognoser 
respektive verkliga utfall har samma redovisningsmässiga utgångspunkt. 
Thomson har som ambition att anpassa samtliga data efter de 
redovisningsstandarder som majoriteten av analytikerna använder. Även 
om Thomson har försökt att göra samtliga data jämförelsebara kan vi inte 
uttala oss om i vilken grad de har lyckats. Thomson har kontinuerligt sett 
över sina regler rörande justering av data. Redovisningsskandalen i Enron 
gjorde att Thomson ytterligare såg över sina krav. Samma höga krav på 
samstämmighet i redovisningsstandarder har inte funnits under hela vår 
undersökningsperiod. (Wickberg, 2004-02-25) Det finns därmed en risk att 
konsensusprognoserna beräknas utifrån prognoser som är grundade på 
olika redovisningsstandarder och då framförallt för de äldre värdena.  
 
Problematiken med att jämföra studier, som undersöker prognosförmåga i 
förhållande till företags branschtillhörighet, är att branscherna indelas 
olika. Det medför att slutsatsernas generaliserbarhet reduceras. 
Svårigheterna med olika indelningar kompliceras ytterligare då vissa större 
företag med en mängd olika produkter kan vara svåra att klassificera i en 
enskild bransch. (Patz, 1989) Vi tror att generaliserbarheten för vår uppsats 
ökar då vi delar in branscher med utgångspunkt i internationella standarder 
som sannolikt används i liknande undersökningar. Vår branschindelning 
har dock modifierats, varför försiktighet bör iakttas vid jämförelse med 
andra studier.  
 
I vår uppsats är val av mätinstrument av väsentlig betydelse för en hög 
validitet. När det gäller utvärdering av analytikers prognosförmåga är ett av 
de enklare mätinstrumenten en jämförelse mellan ett medelvärde för 
prognoser och ett för verkligt utfall. En svaghet med en sådan mätmetod 
uppstår vid förekomsten av systematiska fel. Om prognoserna till exempel 
är överdrivet positiva vid en börsuppgång och överdrivet negativa vid en 
börsnedgång kan de ta ut varandra. (Givoly, 1985) Analytikerna förefaller 
då vara mer träffsäkra än vad de verkligen är.  
 
Vårt val av mätinstrument är regressionsanalys där eventuella systematiska 
fel uppdagas. Detta instrument används också i huvuddelen av den 
forskning som genomförts inom vårt uppsatsområde. Vi har studerat 
tidigare forskning utifrån olika artiklar från 1960-talet och fram till idag. 
Då vi använder tidigare forskning som vägledning är det viktigt, för att höja 
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validiteten i uppsatsen, att vi har ett kritiskt förhållningssätt till de artiklar 
vi har tagit del av. Det gäller både slutsatser och tillvägagångssätt. Genom 
att läsa flera artiklar på området har vi även tagit del av den kritik som 
forskare riktar mot varandra i sina rapporter.  
 
Vid val av mätinstrument har validiteten högsta prioritet. Om valt 
mätinstrument inte är valid, i vårt fall om det inte är träffsäkerheten som 
mäts, blir graden av reliabilitet ointressant. Reliabiliteten ställer krav på att 
undersökningen ska vara tillförlitlig och trovärdig. Med hög reliabilitet 
menas att samma mätinstrument och samma metod för datainsamling ska 
ge samma resultat om det upprepas. Reliabiliteten stärks ju mindre 
påverkan felfaktorer och subjektiva bedömningar får på empirin. (Lundahl 
och Skärvad, 1999)   
 
Det är i vårt intresse att fastställa I/B/E/S:s pålitlighet. Thomsons 
oberoende ställning gentemot analytiker och mäklarfirmor 
(www.thomson.com, 2004-02-21) minskar risken för vinklad information 
och ger en högre reliabilitet till uppsatsen än användandet av en källa som 
har en beroende ställning. Något som kan sänka reliabiliteten är 
förekomsten av felregistreringar i I/B/E/S eller att det vid uppsatsens 
datainsamling sker felavläsningar. Vår medvetenhet om problemet bidrar 
enligt vår mening till lägre risk för felavläsningar. Likaså genomförs 
kontroll av varandras avläsningar för att öka reliabiliteten.  
 
För att förklara analytikers beteende har vi utgått från teorier i 
marknadspsykologi och analytikers ekonomiska incitament. Detta då 
tidigare forskning har påvisat att dessa teorier i stor utsträckning kan 
förklara analytikers beteende. I uppsatsen undersöks inte vilka faktorer som 
är mer förklarande än andra, men vi anser det ändå relevant att diskutera 
olika förklaringar för att belysa komplexiteten vid prognostisering av v/a. 
Medvetenheten om ämnet hos analytiker och folk i allmänhet är oviss. Vår 
avsikt är att bidra till uppmärksamhet om dessa teoriers eventuella 
påverkan på analytiker. 
 
Den del av syftet som diskuterar tänkbara förklaringar till eventuell 
bristande träffsäkerhet färgas av subjektiva bedömningar, vilket kan minska 
graden av reliabilitet. De valda teorierna är sådana som vi finner relevanta. 
Det är inte omöjligt, kanske snarare troligt, att någon annan hade nämnt 
ytterligare teorier, som vi inte behandlar, eller valt att inte diskutera kring 
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någon av våra valda teorier. Vårt urval begränsas då vi kan ha förbisett 
teorier alternativt undervärderat deras potential att förklara vårt resultat. På 
så vis speglas valet av teorier av våra uppfattningar och 
bakgrundskunskaper i ämnet. För att minska risken att fel teorier ses som 
förklarande jämförs vår analys med andra undersökningar. De andra 
undersökningarnas slutsatser får dock inte påverka alltför mycket då nya 
infallsvinklar måste tillåtas. 
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3 Hypotesen om den effektiva marknaden 
 
 
För att få en riktigt njutbar upplevelse vid en framtida vistelse i ett fjärran 
resmål krävs vissa förberedelser. Därför läser vi på om vårt resmål, och 
bildar oss en uppfattning om i vilken situation människor där lever. Det är 
en fördel att få insikt i samhällets grundbultar för att få en förståelse för 
livsstilen på platsen. På samma sätt är hypotesen om den effektiva 
marknaden av intresse för vår uppsats, eftersom den utgör en utgångspunkt 
vid studier av analytiker.  
 
 
Fama (i Hull, 2002) formulerade den effektiva marknadshypotesen, EMH, 
på 1970-talet. Hypotesen bygger på idén att finansiella tillgångars priser 
reflekterar all relevant information, det vill säga aktiekursen avspeglar 
bolagets värde och kursrörelser förekommer endast när ny ej tidigare känd 
information presenteras. Enligt Fama förutsätts att människor lär av sina 
misstag och att det därmed inte förekommer systematiska fel i 
förväntningar om framtiden.  
 
Teorin utgår från att människan är rationell. Det innebär att människan 
handlar nyttomaximerande efter att ha tagit del av all tillgänglig 
information. För ett rationellt beslut krävs att det valda alternativet ger 
minst lika stor nytta som något annat alternativ skulle ha gjort. De flesta 
ekonomer är överens om att samtliga människor inte är rationella, men 
EMH menar att det inte är relevant då det finns tillräckligt med rationella 
arbitragörer som ser till att det effektiva jämviktsläget nås. Dessa rationella 
marginalinvesterare följer aktivt aktien och den information som finns om 
företaget. De är välinformerade och söker efter felprissättningar baserat på 
tillgänglig information. Genom att de agerar snabbt på ny information kan 
de få aktiepriset att spegla all relevant information. (Haugen, 2001)  
 
Förändringar i priset på en effektiv marknad är oberoende av tidigare pris, 
och utvecklingen har inget mönster utan följer en så kallad random walk. 
Med det menas att priset påverkas av en slumpvariabel, vilken inte kan 
förutsägas med hjälp av den information som finns tillgänglig vid 
prognostillfället. Om ett visst prismönster upptäcks elimineras det genom 
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att marginalinvesterarna utnyttjar tillfället att göra arbitragevinster. Om 
priset följer en strikt random walk är det lika stor chans att priset går upp 
som att det går ner. Detta uttrycks ibland som att marknaden inte har något 
minne. Eftersom priset på värdepapper tenderar att stiga över tiden behöver 
denna teori modifieras så att chansen för uppgång blir något större. 
(Pilbeam, 1998) 
 
Huruvida marknaden är effektiv är en kontroversiell fråga. På 70-talet var 
stödet för den effektiva marknaden stort och flera av de modeller som 
utvecklades byggde på den effektiva marknadshypotesen, exempelvis 
CAPM9 och APT10. Senare studier har bidragit till stor splittring på 
området. Frågan gäller i huvudsak vilken grad av effektivitet som 
föreligger. Kort sagt handlar graden av effektivitet om under vilka 
förhållanden en investerare med värdepapper kan erhålla överavkastning. 
Effektiva marknader delas vanligen in i tre nivåer beroende av vilken 
information som reflekteras i priset. I den svaga formen av effektiv 
marknad reflekterar aktiepriset den information som finns i historiska 
priser. (Haugen, 2001) Anhängare av teknisk analys fokuserar på historiskt 
pris och menar att vissa prismönster tenderar att återkomma. Prognoser för 
aktiekurser som baseras på teknisk analys ger i genomsnitt ingen 
överavkastning på en svagt effektiv marknad. Däremot kan en investerare 
erhålla överavkastning med annan för allmänheten tillgänglig information 
än historiska priser. Antag att analytiker använder teknisk analys vid 
framställandet av prognoser och dessa följs av investerare. Analytiker kan 
då bidra till att marknaden blir svagt effektiv, eftersom prismönstret i 
kursen elimineras. (Pilbeam, 1998) 
 
Priset på en semistarkt effektiv marknad avspeglar all tillkännagiven 
information, såsom information från årsredovisningar, historiska kurser och 
information vid uttalanden om ekonomin som helhet. (Elton och Gruber, 
1995) Prognoser som bygger på för allmänheten tillgänglig information ger 
i genomsnitt inte överavkastning på en semistark marknad. Det beror på att 
ny tillgänglig information omedelbart reflekteras i priset. En insider kan 
däremot på en semistarkt effektiv marknad göra arbitragevinster med hjälp 
av information som inte kommit till allmänhetens kännedom. Om en 
analytiker använder fundamentalanalys vid prognostisering av aktiekursen 
tas hänsyn till företaget och dess omvärld. Utifrån tillgänglig information 

                                                 
 
9 CAPM: Capital Asset Pricing Model., Haugen, 2001. 
10 APT: Arbitrage Pricing Theory, Haugen, 2001. 
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skapas förväntningar om ett företags framtida förutsättningar på 
marknaden. Om dessa prognoser följs kan analytiker bidra till en semistarkt 
effektiv aktiemarknad. (Pilbeam, 1998) 
 
Den mest långtgående graden av effektivitet är den starka formen, där all 
information inklusive insiderinformation reflekteras i priset. Ingen 
investerare kan då erhålla arbitragevinster. (Elton och Gruber, 1995) Vid en 
starkt effektiv marknad skulle samtliga analytikers prognoser vara 
överskattade eftersom all information redan speglas i priset. (Pilbeam, 
1998)   
 
Fama (i Montier, 2002) definierar en effektiv marknad som en marknad där 
avvikelser från den starka versionen av EMH beror på informations- och 
transaktionskostnader. Lagen om ett pris innebär att en vara har samma pris 
oavsett var den köps. Denna lag gäller dock enbart på fullt effektiva 
marknader där inga transaktionskostnader finns och inte heller några 
inträdesbarriärer. Ketchupmarknaden är ett tydligt exempel där lagen inte 
stämmer. En liten flaska ketchup i Storbritannien är 43 % dyrare än en stor 
flaska, sett till pris per gram. Enligt Famas definition av en effektiv 
marknad är ändå ketchupmarknaden effektiv. Rent teoretiskt skulle 
arbitragevinster kunna erhållas på ketchupmarknaden genom att köpa den 
stora billigare flaskan och ta en kort position11 i den mindre dyrare. På 
grund av låg likviditet och andra praktiska svårigheter, såsom att ta en kort 
position i en ketchupflaska, förekommer dock inte dessa 
arbitragetransaktioner.  
 
På finansiella marknader torde arbitragetransaktioner vara lättare att 
genomföra då transaktionskostnader är lägre och korta positioner i regel är 
möjliga. Ändå förekommer felprissättningar i klass med ketchupexemplet 
ovan. Ett av de mer kända exemplen på den finansiella marknaden är aktien 
Royal Dutch Shell. Då Royal Dutch och Shell gick samman och bildade 
Royal Dutch Shell avvek priset på aktien med mellan -30 % och + 20 % 
från priset som borde gälla enligt lagen om ett pris. (Montier, 2002) Enbart 
transaktionskostnader kan enligt Montier (2002) inte svara för dessa 
kraftiga avvikelser. Istället förklaras detta fenomen ofta av så kallad noise 
trader risk, vilket handlar om att begränsat rationella aktörers agerande kan 
påverka priset och därigenom öka avvikelserna från det pris som gäller vid 
lagen om ett pris.  
                                                 
 
11 Kort position: att sälja en tillgång trots att inte vid försäljningstillfället äga den. Hull, 2002. 



Marknadspsykologi 

 

 
 

22 
 

 

4 Marknadspsykologi 
 
 
Det finns sannolikt ett stort antal bidragande orsaker till hur situationen 
ser ut för invånare på vårt resmål. Samhällets grundbultar i föregående 
avsnitt utgör utgångspunkt för en förståelse för läget på platsen. Det kan 
vara svårt att veta exakt vilka faktorer som bidrar till vad, men genom att 
klarlägga de faktorer som kan vara förklarande fås en bättre förståelse. I 
vår uppsats väcks ett intresse av att diskutera tänkbara förklaringar till 
beteenden hos analytiker. Senare årens forskning har visat att 
marknadspsykologi har stort inflytande i situationer där forskare tidigare 
trodde att finansieringsteorin var dominerande.  
 
 
Traditionell finansiering har länge fokuserat på att utveckla hjälpmedel för 
investerare att optimera förväntad avkastning i förhållande till risk och 
därigenom göra bra placeringar. Teorierna bygger på antagandet att 
människor beter sig rationellt. Psykologisk påverkan kan dock begränsa 
människans medvetenhet kring samt förmåga och vilja att följa 
finansieringsteorin. Människan kan därmed beskrivas som begränsat 
rationell. (Nofsinger, 2002) Simon (i Wahlund, 1989 sidan 14) beskrev 
begränsad rationalitet som ”The capacity of the human mind for 
formulating and solving complex problems is very small compared with the 
size of the problems whose solution is required for objectively rational 
behaviour in the real world – or even for a reasonably approximation to 
such objective rationality.”  
 
Antagandet om begränsad rationalitet är en utgångspunkt i teorier i 
marknadspsykologi. Enligt EMH anpassar sig marknaden snabbt till ny 
information och möjlighet till överavkastning avlägsnas omedelbart. Istället 
menar förespråkare av marknadspsykologi att marknaden anpassar sig 
långsamt, vilket är ett exempel på den begränsade rationalitetens påverkan 
på de finansiella marknaderna. Det föreligger dock oenighet om hur snabbt 
marknaden ska anpassa sig för att ge stöd för EMH. Utifrån psykologiska 
faktorer försöker de beteendeorienterade teorierna förstå människors 
beslutsfattande. Psykologi formar människors önskan, mål och motivation. 
Det är också orsaken till mänskliga fel som uppkommer från exempelvis 
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överdriven självsäkerhet, för stor tillit till tumregler, känslor och 
psykologiska illusioner. (Shefrin, 2002) 
 
Teorier i marknadspsykologi bör utgöra ett komplement till traditionella 
finansieringsteorier, då de tillsammans kan ge vägledning till bättre 
investeringsbeslut (Nofsinger, 2002). I uppsatsen söker vi förklaringar till 
analytikers beteende genom att få förståelse för psykologins påverkan. 
Wahlund (i Paulsen, 2000) har utfört undersökningar i Sverige som visar 
att analytiker i samma utsträckning som övriga investerare påverkas av 
psykologiska faktorer. Flertalet andra studier visar också att professionella 
analytikers handlande kan förklaras utifrån teorier inom 
marknadspsykologi (Shefrin, 2002).  
 
 

4.1 Komplexitet vid beslutsfattande 
I regel finns en mängd faktorer som påverkar vid beslutsfattande och dessa 
har ofta inverkan på varandra, vilket gör beslutsfattandet komplext. På 
grund av komplexiteten kan människor normalt inte ta ställning till 
samtliga infallsvinklar då de gör sitt val. Senare studier har påvisat 
begränsad rationalitet hos människan. Det bidrar till försök att förenkla 
alternativen och på så vis hantera svårigheterna vid beslutsfattande. 
(Goldberg och von Nitzsch, 2001) En av de teorier som stödjer 
ståndpunkten att människan är begränsat rationell är Kahneman och 
Tverskys (2000) prospektteori.  
 
 

4.1.1 Prospektteorin 
För att beskriva beslutsfattande vid osäkerhet utvecklade Kahneman och 
Tversky (2000) prospektteorin som alternativ till teorin om förväntad 
nyttomaximering. Den sistnämnda är en normativ teori som handlar om hur 
beslutsfattande borde ske vid osäkerhet, medan prospektteorin är en 
deskriptiv teori som kretsar kring hur beslutsfattande faktiskt sker vid 
osäkerhet. I båda teorierna eftersträvas nyttomaximering, det vill säga ett 
rationellt beteende, men teorin om förväntad nyttomaximering utgår ifrån 
att människan fattar rationella beslut medan prospektteorin beskriver 
människan som begränsat rationell (Wahlund, 1989).  
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Kahneman och Tversky (i Montier, 2002) fann att människor tenderar att 
lägga mycket liten vikt vid händelser som är relativt osannolika, men inte 
omöjliga, medan de lägger stor vikt vid händelser som är förhållandevis 
sannolika, men inte garanterade. Annorlunda uttryckt ser människor ofta 
extremt osannolika händelser som omöjliga och extremt sannolika 
händelser som garanterade. Detta kan medföra att riskattityden hos 
människor varierar.  
 
Förändring i riskattityden kan även leda till att utfall som endast är möjliga 
undervärderas jämfört med utfall som är säkra. Detta kan illustreras i ett 
klassiskt exempel från Kahneman och Tversky (2000).  
 
De gav en undersökningsgrupp 1000 kronor och två alternativ:  
a) En säker vinst på 500 kronor. 
b) 50 % chans att vinna 1000 kronor och 50 % chans att inte vinna något.  
 
En annan grupp gavs istället 2000 kronor och följande två alternativ: 
a) En säker förlust på 500 kronor. 
b) 50 % chans att förlora 1000 kronor och 50 % chans att inte förlora något.  
 
I den första gruppen valde 84 % alternativ a, det vill säga en säker vinst 
framför en osäker högre vinst. I den andra gruppen valde 69 % alternativ b, 
det vill säga en chansning på att slippa förlora något. Detta trots att 
problemen de två grupperna ställs inför är identiska vad gäller 
nettokassaflödet. Exemplet visar att människor tenderar att vara mer 
riskaverta vid säkra vinster och överdrivet riskvilliga vid möjliga förluster. 
(Kahneman och Tversky, 2000) Annorlunda uttryckt känner människor 
starkare motvilja mot att förlora än vilja att vinna. En förlust på ett belopp 
irriterar mer än vad en vinst på samma belopp ger i tillfredsställelse. 
(Goldberg och von Nitzsch, 2001) Investerare försöker ofta undvika 
obehagskänslan av att sälja en förlustaktie eftersom den inte vägs upp av 
tillfredsställelsen av att sälja en aktie som har gett vinst. Denna 
förlustaversion leder till att förlustaktier behålls för länge och vinstaktier 
säljs för tidigt, trots att en motsatt strategi skulle kunna vara mest lönsam ur 
ett skatteperspektiv. (Nofsinger, 2002)  
 
Människan har också en motvilja mot att känna ånger, vilken likt 
förlustaversionen grundar sig i viljan att undvika obehagskänslor. Denna 
motvilja kan hindra människan att inse vissa misstag, och därmed agera för 
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att motverka en vidare effekt av dem. Ett handlande i en sådan situation 
kräver insikt om att ha fattat ett mindre bra beslut. Motviljan mot denna 
insikt, som kan ses som ett nederlag av personen i fråga, kan få denne att 
dra sig för att agera. Detta trots att det ursprungliga handlandet inte 
nödvändigtvis behöver ha varit ett dåligt beslut utifrån då rådande 
omständigheter. Det skulle däremot kunna bidra till viss förmildring av 
ångern. (Nofsinger, 2002)  
 
Enligt prospektteorin förenklar människan valet mellan olika alternativ i en 
beslutssituation genom att fokusera på faktorer som skiljer de olika 
alternativen åt. På så vis erhålls en isoleringseffekt där faktorerna ges en 
avgörande påverkan på beslutet. Ifall samma alternativ presenteras på olika 
sätt kan andra faktorer bli aktuella. Isoleringseffekten kan då leda till 
inkonsekventa beslut, eftersom samma alternativ inte behöver förefalla vara 
det optimala utifrån de andra faktorerna. (Kahneman och Tversky, 2000)  
 
 

4.2 Förenkling vid beslutsfattande  
Ett sätt att underlätta komplexa beslutssituationer är skapandet av 
tumregler, vilka används såväl medvetet som omedvetet. Vi gör en 
indelning av de vanligaste tumreglerna i fyra grupper; information, 
representativitet, referenspunkter samt överdriven självsäkerhet.  
 
 

4.2.1 Information 
Tillgängligheten till information påverkar människors uppfattning om ett 
bra beslut. Information som är lätt att få tag på och ta till sig bör rent 
logiskt vara den mest använda. Genom att ignorera information som är 
svårare att finna respektive svårare att ta till sig minskar också 
komplexiteten i beslutsfattandet. (Goldberg och von Nitzsch, 2001) 
Asymmetrisk information kan få stor betydelse i en beslutssituation där två 
parter har delade meningar. En part har vanligen större kännedom om bevis 
för den egna åsikten jämfört med den information som ligger till grund för 
motpartens åsikt. Svårigheter att värdera vad som inte är känt gör att bevis 
för den egna åsikten gärna övervärderas. (Kahneman och Tversky, 2000)  
 
I beslutsprocessen händer det att viktig information bortfiltreras och vissa 
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viktiga beslut undviks. Psykologer har funnit förklaringar till detta i 
minnets funktion. Människan har en uppfattning om sig själv och 
omvärlden. En situation som är motstridig denna bild blir svårhanterlig då 
det medför psykologiskt lidande. För att undvika den negativa känslan vid 
beslutsfattande ignoreras, avvisas eller minimeras motstridig information 
och istället söks bekräftande uppgifter som tyder på att det beslut som 
fattats var det bästa. (Nofsinger, 2002)    
 
På grund av en individs förväntningar kan information värderas felaktigt i 
beslutsprocessen. Information betraktas inte som den är utan mer som 
personen i fråga tror att den ska vara. Förväntningarna kan därmed leda till 
felaktiga upplevelser om innebörden i informationen och vara en orsak till 
mindre optimala beslut. (Goldberg och von Nitzsch, 2001)  
 
Förväntningar skapas utifrån minnen från tidigare erfarenheter. Vid 
bedömning av en riskabel situation tenderar människan att använda sig av 
dessa minnen. Minnen av en situation är ofta baserade på en känsla istället 
för rena fakta. Människan kommer ihåg hur de upplevde en viss situation 
och utifrån det undviks alternativt eftersträvas händelsen i framtiden. 
Eftersom minnet bygger på en känsla kan den missbedömas utifrån 
omgivande faktorer. En händelse kan vara överdrivet eftersträvansvärd 
eftersom minnet av den är positivare än vad den verkligen var och vice 
versa. (Nofsinger, 2002)  
 
För att undvika obehag av motstridiga uppfattningar sorteras negativa 
upplevelser bort och den positiva informationen förstärks. Därför blir 
investerarnas minne av den historiska utvecklingen överdrivet positiv. En 
undersökning i detta ämne visar att även professionella investerare minns 
en händelse som mer positiv än vad den i verkligheten var. En studie av 
American Association of Individual Investors visar att de överskattar den 
historiska utvecklingen på sina investeringar trots att de kan ses som en 
grupp välutbildade investerare. Experiment visar också att obehagliga 
händelser upplevs mindre obehagliga desto längre tiden går. Studenter 
utsattes för ett smärtsamt test där de doppade handen i först iskallt och 
sedan hett vatten. Deras upplevda smärta var starkast direkt efter testet. Ju 
längre tiden gick desto mindre smärtsamt värderades upplevelsen. 
(Nofsinger, 2002)  
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4.2.2 Referenspunkter 
På grund av att människan har svårt att värdera sin kunskap och 
information försöker de ta hjälp av referenspunkter (Nofsinger, 2002). Om 
människor inte har en bestämd uppfattning om hur de ska värdera en 
tillgång tenderar de att ta utgångspunkt i någon form av referensvärde. 
Olika experiment har visat att referenspunkten påverkar människors 
bedömningar. Exempelvis har undersökningspersoner fått besvara frågor 
om sin inkomst. Frågorna besvaras olika utifrån vilka svarsalternativ som 
ges. Respondenterna anger en högre inkomst om svarsalternativen 
innehåller högre inkomster och vice versa. (Goldberg och von Nitzsch, 
2001)  
 
Referenspunkter har inflytande även vid professionella bedömningar, vilket 
visade sig i ett experiment som utfördes på fastighetsmäklare. De gavs i 
uppgift att värdera ett hus och fick bland annat som hjälp aktuella uppgifter 
om försäljningspriser för jämförbara bostäder. Mäklare som gavs högre 
jämförpriser värderade också huset högre. Detta trots att mindre än tio 
procent angav jämförpriser som en av de tre viktigaste aspekterna vid 
värdering. Vid prognostisering av framtida aktievärde används i stor 
utsträckning nuvarande aktiepris eller senast givna prognos som 
referenspunkt och detta värde justeras utifrån framtidstron. (Shiller, 2003)  
 
 

4.2.3 Representativitet 
Människor tenderar att kategorisera händelser i olika klasser. Följden blir 
att de ser mönster och klasser som i verkligheten inte existerar. (Kahneman 
och Tversky, 2000) Det är vanligt att se historisk utveckling som 
representativ för framtiden. Representativitet syftar på en benägenhet att 
utvärdera hur stor sannolikheten är för ett visst utfall genom att använda 
annat än sannolikhetslära. (Nofsinger, 2002) Det kan illustreras i följande 
exempel.  
 
Antag att följande information om en individ ges: Linda är 31 år, 
ensamstående, frispråkig och skärpt. Hon har en examen i filosofi, och som 
student var hon engagerad i frågor kring jämställdhet och diskriminering.  
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Är det mest troligt att hon är en banktjänsteman eller en banktjänsteman 
som är aktiv inom feministrörelser? Flera studier där liknande test har 
genomförts visar att de flesta respondenter anser det troligast att Linda är 
banktjänsteman och aktiv i feministrörelser. Det är dock ett irrationellt val. 
Eftersom det finns fler banktjänstemän än banktjänstemän som är 
engagerade inom feminism är sannolikheten störst att respondenten får rätt 
genom att svara enbart banktjänsteman. (Montier, 2002)  
 
För att förenkla komplexiteten i frågan angående Linda tar hjärnan hos 
respondenten en genväg. På så vis bearbetas informationen snabbare. 
Beskrivningen passar ihop med vad respondenten uppfattar som 
representativt för en feminist, varför denne väljer det alternativet istället för 
det med störst sannolikhet. (Nofsinger, 2002)   
 
Ett finansiellt exempel som illustrerar representativitetsfenomenet är De 
Bondt och Thalers vinnar-/förlorareffekt (i Shefrin, 2002). De menar att 
aktier som har varit extrema förlorare de senaste tre åren presterar betydligt 
bättre än aktier som har varit extrema vinnare de senaste tre åren. De 
framhåller att investerare som påverkas av representativitetsfenomenet blir 
för optimistiska mot tidigare vinnare och för pessimistiska mot tidigare 
förlorare. 
  
En för låg prognos kan förklaras av gamblers fallacy som kan ses som ett 
exempel på representativitet. Det kan beskrivas som en överdriven 
användning av antagandet att värden tenderar att närma sig ett 
medelvärde12. Antag att ett mynt kastas fem gånger och varje gång faller 
det med krona uppåt. Vad är sannolikheten för att det sjätte kastet ska bli 
klave? Enligt sannolikhetsläran ska utfallet vid ett stort antal kast bli lika 
många kronor som klavar. Det medför att sannolikheten är 0,5 såvida det är 
ett riktigt mynt. Trots detta tror en majoritet att utfallet ska bli klave. 
Människan anammar därmed ett representativt mönster utifrån vilket det 
ska bli lika många kronor som klavar. Därför tror många på klave vid det 
sjätte kastet. Människor misstolkar i detta fall sannolikhetsläran. Genom att 
förbise att den enbart är applicerbar på stora urval används den även vid 
mindre urval och leder till felaktiga slutsatser. (Shefrin, 2002)  
 
Ett exempel på gamblers fallacy inom finansiering är att människor i hög 
grad spår att den framtida utvecklingen ska bli lägre än medelvärdet efter 
                                                 
 
12 Antagandet att värden tenderar att närma sig ett medelvärde: jämför engelskans regression to the mean. 
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en tids börsuppgång. Vid tillämpning av antagandet att värden närmar sig 
ett medelvärde vore det mer troligt att utvecklingen närmar sig 
medelvärdet, istället för att bli lägre än medelvärdet. De Bondt (i Shefrin, 
2002) har funnit bevis för fenomenet hos analytiker. Han fann att de efter 
en treårsperiod av uppgång på aktiemarknaden var för pessimistiska och 
vice versa.  
 
 

4.2.4 Överdriven självsäkerhet 
Människan är till sin natur optimistisk. Psykologer har konstaterat att 
överdriven självsäkerhet i en beslutssituation får människor att övervärdera 
sin kunskap, undervärdera risk och överskatta sin förmåga att kontrollera 
händelser. Som exempel kan nämnas en studie där en grupp fick svara på 
om de var bra bilförare. Av samtliga respondenter svarade 80 % att de var 
bättre förare än genomsnittet, vilket är omöjligt då enbart 50 % kan vara 
bättre än ett genomsnitt. (Montier, 2002) Tre orsaker till överdriven 
självsäkerhet kan vara illusionen om kunskap, illusionen om kontroll samt 
ovan diskuterade representativitet. (Nofsinger, 2002)  
 
Ökad kunskap förbättrar möjligheterna att fatta bra beslut. Ny information 
är en källa till ökad kunskap, men det är viktigt att inse att nyheten inte 
alltid medför mer kunskap. Information ger inte alltid den kunskap som 
människor tror den ger på grund av att de tolkar den felaktigt. Människan 
har ändå en tendens att tro att ny information alltid ger bättre kunskap, 
vilket ger upphov till en illusion om kunskap. (Nofsinger, 2002)  
 
Människor tror ofta att de kan påverka utfallet för en okontrollerbar 
händelse, likt utvecklingen i en aktie. Denna illusion uppkommer genom 
information och aktiv inverkan. Ett tidigare lyckosamt beslut tenderar att 
påverka människan att tro att denne har kontroll över utfallet i framtiden. 
En följd av detta kan bli ökat risktagande då de är övertygade om att deras 
val är det bästa. Denna persons agerande drivs ofta av viljan att i sociala 
sammanhang få ett erkännande om att vara duktig. (Goldberg och von 
Nitzsch, 2001) 
 
I motsats till tidigare resonemang kring representativitetsfenomenet, där 
människor bland annat drog slutsatser utifrån historisk utveckling, menar 
Shiller (1998) att det finns en benägenhet att inte ta hänsyn till historien. En 
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typ av överdriven självsäkerhet är tron att historien är irrelevant och att 
framtiden måste bedömas genom att väga samman de speciella faktorer 
som föreligger vid bedömningstidpunkten. Sådan inställning, medveten 
eller omedveten, kan leda till att människan inte tar lärdom från historien 
exempelvis i form av statistik. Shiller (1998) menar att en anledning till att 
människor anser historien vara utan intresse kan vara en tendens att tro att 
historiska händelser var kända i förväg, eller att folk då åtminstone hade 
viss anledning att tro att det skulle hända. Enda tillfället då folk finner 
historien relevant är då de anser att nuvarande förhållanden är 
representativa för en väl uppmärksammad historisk period.  
 
Tendensen att undervärdera historien kan vara en följd av att människan 
lägger för stor vikt vid vad som studeras för stunden. När en person arbetar 
med en specifik del av ett större område finns en risk att personen i fråga 
har för starkt fokus på det enskilda fallet, vilket medför en sämre 
helhetsbild. Detta kan illustreras i ett exempel. Forskare har delat ut test till 
olika deltagare. Dessa deltagare har sedan tillfrågats huruvida de har rätt på 
uppgiften. När frågan ställs direkt efter att en uppgift har besvarats tenderar 
deltagare att vara för optimistiska. Om de däremot efteråt tillfrågas om 
antal rätt svar på hela testet är deltagarna mindre optimistiska eller rent av 
för pessimistiska. Detta visar att ett helhetsperspektiv kan bidra till en mer 
verklighetstrogen uppskattning. Ett sådant helhetsperspektiv kan erhållas 
genom att använda sig av information från flera olika källor. (Kahneman 
och Tversky, 2000) 
 
 

4.2.5 Över- och underreaktion hos analytiker  
Teorier i marknadspsykologi har kritiserats då det går att finna förklaringar 
till både över- och underreaktion. En utmaning för marknadspsykologin är 
att förklara varför både över- och underreaktion förekommer och förutspå 
när respektive reaktion kan förväntas. (Montier, 2002) 
 
Amir och Ganzach (1998) har med hjälp av en kombination av teorier om 
optimism, representativitet och referenspunkter försökt ange orsaker till 
över- och underreaktion.   
 
Amir och Ganzach (1998) menar att representativitet i högre grad leder till 
över- än underreaktioner. Det har sin grund i att analytiker ser mönster i 
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den information som ges och därmed överskattar dess påverkan på vinsten. 
Det kan antingen bero på att mönstret inte existerar i verkligheten eller att 
analytikern överskattar dess styrka. På grund av mönstret uppfattar 
analytikern informationen som representativ för en viss typ av reaktion. En 
felaktig uppfattning hos analytikern kan därigenom ge upphov till en 
överreaktion på informationen.  
 
Inverkan av referenspunkter ger tvärtemot överdrivet försiktiga prognoser, 
det vill säga underreaktion. Utifrån vald referenspunkt justerar människor 
sina estimat efter ny information. Referenspunkter medför att människor 
håller fast vid sina referensvärden för starkt och justerar dem otillräckligt. 
Exempelvis har studier visat att analytiker reviderar sina prognoser för 
svagt vid ny vinstinformation. De otillräckliga korrigeringarna medför att 
positiv vinstinformation ger för låg justerad prognos, medan negativ 
vinstinformation leder till för hög justerad prognos. De ofullständiga 
revideringarna från referenspunkten kan vara en följd av att människor inte 
vet hur de ska behandla den nya informationen på ett korrekt sätt, varför de 
håller fast vid sitt referensvärde i för stor utsträckning. (Amir och Ganzach, 
1998) 
 
Huruvida representativitet eller referenspunkter har starkast inverkan vid 
prognostisering avgörs av referenspunkternas styrka. Det aktualiserar den 
tredje faktorn, optimism, i Amir och Ganzachs (1998) förklaring till över- 
och underreaktion. Optimism leder till överoptimistiska prognoser och 
inverkar på användandet av referenspunkter. Vid positiv information är 
analytiker mer villiga att avvika från referenspunkten vid justering av sina 
prognoser. Analytiker avviker däremot ogärna från referenspunkten vid 
negativa nyheter, varför underreaktion är vanligare vid negativa 
prognosjusteringar än vid positiva. Referenspunkterna är därmed mer 
framträdande när de används för negativa prognosjusteringar. Två vanliga 
referenspunkter vid prognostisering är tidigare prognoser alternativt 
tillkännagiven vinst, där den förstnämnda tenderar att vara dominerande. 
Det kan förklaras av att människor tenderar att vara starkare fäst vid 
tidigare prognos då den har inneburit uppoffring i form av tid och arbete.  
 
 
 



Marknadspsykologi 

 

 
 

32 
 

4.3 Flockbeteende 
Påverkan från den sociala miljön som omger en individ medför att denne 
formas av omgivningen. Modeflugor förekommer såväl på finansiella 
marknader som i andra sammanhang. I takt med att människor får grepp 
om hur andra tänker skapas ett slags socialt konsensus och flockbeteende 
blir lätt en följd därav. (Shefrin, 2002) De Bondt och Forbes (1999) 
studerade eventuellt flockbeteende bland analytiker i Storbritannien. De 
definierar flockbeteende som excessive agreement och syftar till en hög 
grad av enighet vad gäller framtida vinst i förhållande till förutsägbarheten 
av denna. Deras bevis ger stöd för att flockbeteende existerar, och påpekar 
att detta kan påverka priset på aktiemarknaden. Analytikers flockbeteende 
är särskilt intressant då det kan förstärka prognosfel. Detta då ett fel i en 
analytikers prognos annars skulle kunna vägas upp av andra analytikers 
prognoser. Vid förekomst av flockbeteende följer analytikerna istället 
varandra, varför felet kan komma att förstärkas. Intresset för flockbeteendet 
stärks ytterligare då analytikernas estimat registreras, och därmed kan 
studeras utan större svårigheter. 
 
Oviljan att avvika från gruppen kan vara en förklaring till flockbeteende 
bland analytiker. På denna punkt kan karriäraspekten förklara analytikers 
agerande. Analytikers prestation jämförs ofta med övriga analytiker. Trots 
detta påverkas deras karriärmöjligheter normalt inte särskilt mycket av att 
lyckas på egen hand. En förklaring därtill kan vara att investerare tenderar 
att ta åt sig äran vid en lyckad placering, och mindre fokus hamnar på 
analytikern. För en analytiker att misslyckas med sin prognos tillsammans 
med övriga analytiker innebär inga större hinder för karriären. Vid en 
jämförelse med övriga analytiker har den enskilde prognosgivaren inte 
gjort en sämre prognos än övriga. Det kan däremot innebära slutet på 
karriären att misslyckas efter att ha gått sin egen väg. Vid misslyckade 
placeringar uppmärksammas normalt analytikern mer. En tänkbar orsak är 
investerarens ovilja att inse ett eget misstag samt tryck från massmedia. Det 
kan därmed förefalla mer riskfyllt att avvika från gruppen och gå sin egen 
väg jämfört med att följa övriga analytiker vid prognostisering när ens 
rykte och karriär står på spel. (De Bondt och Forbes, 1999)  
 
Det finns bevis för att goda nyheter relativt snabbt reflekteras i aktiepriset 
medan det tar längre tid för dåliga nyheter. Många analytiker ger ogärna de 
dåliga nyheterna först, men när nyheten är känd har de inga problem att 
anpassa sina prognoser till analytikerkollektivet och följa flocken. De är 
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däremot mer villiga att vara först med att lämna goda nyheter. (De Bondt 
och Forbes, 1999) En följd därav torde vara att negativa prognoser kommer 
senare än positiva prognoser.  
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5 Analytikers ekonomiska incitament 
 
 
På vår resa i Australien mötte vi en del av deras urinvånare som försökte 
hålla liv i sina förfäders seder. Trots att de är australiensare precis som 
alla andra i landet talar mycket för att de har en annan syn på livet. För att 
få en förståelse för deras agerande krävs en vetskap om deras drivkrafter. 
Hittills har vi gett en generell bild av vilka faktorer som kan påverka 
människan. Då vi utreder analytikers prognosförmåga är det av intresse att 
diskutera möjliga förklaringar till just deras beteende, vilket inte utgör 
förklaringar för alla människors agerande.  
 
 
Eftersom analytiker har både tid och resurser har de förutsättningar för att 
ge träffsäkra prognoser. Viljan att göra ett bra jobb bör också påverka i 
samma riktning. För analytiker anställda på mäklarfirmor kan det dock 
innebära ökade karriärmöjligheter att inte alltid ge träffsäkra prognoser. På 
vissa mäklarfirmor mer eller mindre tvingas analytiker genom 
lönesystemets utformning att ge optimistiska prognoser. Mäklarfirmor 
tjänar på kundernas affärer och vill därmed att analytikerna ger 
optimistiska prognoser för att stimulera handeln. Köprekommendationer 
ger också mer intäkter än säljrekommendationer, varför de förekommer i 
ett större antal. Samtliga kunder kan agera på en köprekommendation, men 
endast de som har aktien kan följa en säljrekommendation. (De Bondt och 
Forbes, 1999) Lakonishok och Maberly (1990) framhöll denna ökade 
karriärmöjlighet som det främsta skälet till systematisk överoptimism bland 
analytiker. 
 
  

5.1 Underhåll av affärsrelationer 
Lin och McNichols samt Michaely och Womack (i Carleton, Chen och 
Steiner, 1998) drog slutsatsen att mäklarfirmor ger för positiva prognoser 
för de företag de har affärsrelationer med. De menar att överoptimistiska 
prognoser inte enbart kan förklaras av att mäklarfirmorna vill stimulera 
handel i aktien. Om det enda skälet till överoptimistiska prognoser är att 
öka intäkterna för mäklarfirman skulle storleken på företaget som 
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prognostiseras spela roll. Storleken är då intressant eftersom det normalt 
handlas mer i större företag, vilket innebär att det för mäklarfirman finns 
mer pengar att tjäna på kommission genom positiva prognoser för de större 
företagen. Något samband mellan företagsstorlek och överoptimistiska 
prognoser har dock inte observerats. Detta talar för teorin att 
överoptimistiska prognoser inte enbart görs för att öka 
kommissionsintäkterna. Carleton, Chen och Steiner (1998) framhåller ett 
ytterligare ekonomiskt incitament som handlar om att möjliggöra 
affärsrelationer med företagen som prognostiseras. Ett företags positiva 
inställning till mäklarfirman genom överoptimistiska prognoser kan 
medföra att de får uppdrag av företaget även i framtiden.  
 
För att även i framtiden få tillgång till information från företaget är det 
också av stor vikt för analytikerna att underhålla relationen. Genom 
överoptimistiska prognoser bibehålls företagets positiva syn på analytikern 
och chanserna att få information i framtiden förbättras. (Carleton, Chen och 
Steiner, 1998)  
 
Trots dessa ekonomiska incitament att ge överoptimistiska prognoser 
förekommer troligtvis överpessimism hos vissa enskilda analytiker. 
Däremot bör konsensusprognoser influeras kraftigare av överoptimistiska 
prognoser då majoriteten av analytikerna styrs av incitamenten att bevara 
en god relation, och torde därmed vara överdrivet positiva. (Lakonishok 
och Maberly, 1990) Undersökningen av Lakonishok och Maberly (1990) 
påvisar att prognoser från mäklarfirmor med affärsförhållande är mer 
optimistiska och mindre träffsäkra än oberoende prognosinstitut, vilket 
bekräftar detta resonemang. Meningarna går isär även på detta område. 
Trueman (i Lakonishok och Maberly, 1990) påvisar att mäklarfirmor med 
affärsförhållande ger mer träffsäkra prognoser jämfört med oberoende 
analytiker. Det kan förklaras med att dessa mäklarfirmor får mer 
information från företaget som prognostiseras. Tack vare denna 
information kan de ge bättre prognoser.  
 
Mäklarfirmor med affärsförhållande kan uppleva ett agentproblem då de 
har en dubbel roll genom att både rekommendera och emittera värdepapper 
för företaget som prognostiseras. En intressekonflikt uppstår för 
mäklarfirman mellan viljan att göra träffsäkra prognoser för investerare och 
trycket från ledarskapsnivå på klientföretaget. (Carleton, Chen och Steiner, 
1998)  
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Choi och Ziebart (i Montier, 2002) finner i sin studie av företag i USA 
mellan 1993 och 1998 två tydliga mönster i företagsledningens agerande. 
För det första blir de mer pessimistiska strax före årsskiftet för att minska 
förväntningarna. För det andra tenderar de att bli överoptimistiska vid en 
tidshorisont över åtta månader. (Montier, 2002) Analytiker vill ge intryck 
av att ge träffsäkra prognoser och vill därmed inte ge för optimistiska 
prognoser nära inpå rapportgivning. Detta kan förklaras av att analytikers 
prognosförmåga ofta utvärderas genom att jämföra den senast givna 
prognosen med den senast rapporterade vinsten. Genom att lämna 
prognoser som är precis under den verkliga vinsten bidrar analytiker till 
företagens önskan att rapporterad vinst ska överträffa prognoserna. 
Företagen kontaktar analytiker som gett för optimistiska prognoser och ber 
dem nedrevidera sina prognoser inför rapportgivning. Däremot kontaktas 
inte de analytiker som har pessimistiska förväntningar, eftersom det är till 
företagens fördel att kunna överraska positivt. På detta sätt blir 
genomsnittsprognosen lägre än rapporterad vinst och företagen har skapat 
en pessimistisk skevhet i prognoserna inför rapportgivning. (Shiller, 2000) 
 
 

5.2 Applicerbarhet på Stockholmsbörsen  
Ovan nämnda undersökningar har genomförts i USA och Storbritannien. Vi 
ser aktiemarknaden som en global marknad där investerare kan göra 
placeringar i hela världen och analytiker ställer prognoser för företag på 
olika geografiska marknader. Detta anser vi talar för att analytiker har 
liknande drivkrafter vid prognostisering av v/a oavsett var i världen de 
arbetar. Resonemanget medför att ovan nämnda ekonomiska incitament är 
applicerbara på vår undersökning avseende Stockholmsbörsen. Vi vill även 
poängtera att våra konsensusprognoser inkluderar prognoser av såväl 
svenska som internationella analytiker. 
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6 Volatilitet 
 
 
Ett resmål med omväxlande väder gör förberedelserna svårare. En plats 
med snabba och kraftiga väderomslag kräver en större packning med 
kläder och utrustning för varierande väderlek. Ett samband mellan 
volatilitet och prognosförmåga kan förekomma. Om förväntningarna om 
framtiden varierar mycket, det vill säga om volatiliteten är hög, kan det 
anses rimligt att prognosförmågan blir sämre. I detta avsnitt ges därför en 
introduktion i ämnet volatilitet och möjliga förklaringar till de mest 
utmärkande volatilitetstopparna söks i ekonomisk historia. 
 
 
Begreppet volatilitet kan beskrivas som kursrörlighet. Det förklarar hur 
snabbt och hur mycket priset på en viss tillgång förändras. Det är ett 
riskmått som beskriver hur stor osäkerheten är inför den framtida 
utvecklingen för en aktie. Stor osäkerhet ger större möjligheter till olika 
förväntningar om framtida utfall. Det i sin tur ger utrymme för stor 
spridning i analytikers värdering av företaget. Vid högre volatilitet 
förändras tillgångspriserna inom ett bredare intervall under en viss 
tidsperiod. Volatilitet mäts vanligen genom standardavvikelsen av 
aktiekursernas förändring för en viss tidsperiod. (Alexander, 2003) 
 
En akties volatilitet ligger normalt inom ett relativt väldefinierat intervall 
förutsatt att den mäts konsekvent över tiden. Det innebär därför ofta inga 
större svårigheter att identifiera perioder med låg eller hög volatilitet 
historiskt. (Alexander, 2003) I figur 6-1 åskådliggörs kursutvecklingen i 
OMX-index överst och tiodagars volatilitet för OMX-index nederst från 
1987 fram till idag.  
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Figur 6-1: Kursutveckling och tiodagars volatilitet för OMX-indexet från 1987 till 2004. (Reuters 3000 

Xtra)  
 
I vår undersökningsperiod har ett årligt genomsnitt för volatiliteten varierat 
från 14 % till över 35 %. Medelvärdet för hela perioden 1987 till 2002 är 
22 %. (Egen bearbetning: Reuters 3000 Xtra) I figuren går att se 
volatilitetstoppar 1987, 1990, 1992, 1997 och 1998. Den ökade volatiliteten 
dessa år har endast inneburit toppar utan någon mer långvarig ökning. 
Detta till skillnad från den senaste börskraschen 2000 då volatiliteten låg 
kvar på höga nivåer. Först under 2003 har svängningarna minskat och i 
dagsläget gått tillbaka till lägre nivåer.  
 
 

6.1 Ekonomisk historia 
Nedan presenteras händelser av betydelse för ekonomin och som 
sammanfaller med perioder med högre volatilitet under vår 
undersökningsperiod. Därigenom försöker vi finna förklaringar till 
börsutvecklingen, vilket i sin tur kan öka vår förståelse för eventuella 
resultat avseende överoptimism/-pessimism, över-/underreaktion på 
tillgänglig information samt branschtillhörighetens påverkan på 
prognosförmågan hos analytiker. Likaså kan en genomgång av relevant 
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ekonomisk historia bidra till slutsatser angående ett samband mellan 
volatilitet och prognosförmåga, vilket uppsatsen också avser att utröna.  
 
Vår undersökningsperiod börjar med ett tumultartat år 1987. Under den så 
kallade Svarta Måndagen i oktober detta år föll Dow Jones med 22 %. 
Veckan före hade ett antal nyheter tillkännagivits som kunde tolkas 
negativt för företagens framtida utveckling. Kraschen orsakades 
huvudsakligen av händelser som utspelade sig i USA. Den amerikanska 
utrikeshandeln var sämre än väntat, dåvarande finansministern i USA 
gjorde ett uttalande som kunde uppfattas som oroväckande avseende 
landets valuta och amerikanska trupper öppnade eld mot en iransk 
oljeplattform. (Fagerfjäll, 1999) Aktiemarknaderna blev oroliga och Svarta 
Måndagen var ett faktum. 
 
1980-talet i Sverige präglades av förändringar inom den finansiella sektorn. 
Avregleringen av kreditmarknaden stimulerade både efterfråge- och 
utbudssidan på denna marknad. Bland annat innebar avregleringen att lägre 
krav ställdes på säkerheter, varför tillgångar kunde belånas högre. Flera 
devalveringar av kronan fick hög inflation som följd och därigenom ett 
högt ränteläge. Efterfrågan på krediter stärktes också av högkonjunkturen 
som började med dessa devalveringar. Den ökade utlåningen samt ett 
skattesystem som stimulerade lånefinansierad konsumtion i kombination 
med låga fastighetspriser resulterade i en finanskris som i slutändan 
framförallt drabbade bankerna. (Kokko, 1999) Generellt var problemet för 
bankerna att de inte såg riskerna med den ökade fastighetsutlåningen. 
Fastigheter hade aldrig i historien orsakat några kreditförluster för banker 
och ingen väntade sig att de skulle göra det framöver heller. (Fagerfjäll, 
1999) 
 
Fastighetspriserna hade under 15 års tid stigit kontinuerligt och nådde sin 
topp under 1989. De följande fem åren sjönk priserna med 75 % till följd 
av avstannande inflation och stigande ränta. Krisen påbörjades 1990 då 
finansbolaget Nyckeln meddelade befarade kreditförluster, vilket kan vara 
en del i förklaringen till volatilitetstoppen detta år. Banker och allmänheten 
såg detta som ett varningstecken på att fastigheter var för högt värderade. 
Även Iraks invasion av Kuwait 1990 ledde till börsfall på flera håll i 
världen. (Kokko, 1999) 
 
Trots åtgärder såsom räntehöjningar och stödköp kunde Sverige 1992 inte 
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längre försvara den fasta kronkursen, utan lät den flyta. Som högst var de 
korta räntorna uppe på 500 %. De följande månaderna efter kronan lämnats 
flytande sjönk den med 40 % mot den amerikanska dollarn. (Kokko, 1999) 
Ovan nämnda oroligheter kan förklara den andra volatilitetstoppen på 
1990-talet. 
 
Finanskrisen gav allvarliga konsekvenser för ekonomin som helhet. Hög 
ränta och arbetslöshet bidrog till låg ekonomisk aktivitet i landet. 
Finansbolagen upplevde också kraftiga motgångar, likt bankerna, och efter 
krisen hade många av bolagen slagits ut. I och med avregleringen av 
kreditmarknaden tvingades de ta större risker för att överleva vilket även 
drev bankerna att acceptera allt sämre kunder. (Fagerfjäll, 1999)  
 
Efter krisen i början på 1990-talet påbörjades under 1993 en 
konjunkturuppgång, först och främst för exporten. Det lägre ränteläget 
bidrog till en ljusnande framtid för såväl privatpersoner som företag i 
Sverige, och snart tog även den inhemska efterfrågan fart. Utifrån detta 
inleddes ett uppsving i svensk tillväxt som fortsatte decenniet ut. (Jonsson, 
2001) Trots detta var Sveriges tillväxt under 1990-talet i botten i OECD:s13 
tillväxtliga fram till 1999. Detta decennium är fram till den så kallade 
Asienkrisen 1997-98 ett starkt tillväxtdecennium för världsekonomin. 
Asienkrisen orsakades huvudsakligen av en finanskris med utgångspunkt i 
Thailand och orolig rysk ekonomi. Även om Asienkrisen var allvarligare 
finns vissa likheter med den finanskris Sverige upplevde i början av 1990-
talet. (Kokko, 1999) 
 
Den kraftiga uppgången på Stockholmsbörsen kring millennieskiftet 
började under hösten 1999. Börsens utveckling styrdes då i huvudsak av 
IT- och telekombolagen som nådde skyhöga noteringar. Information 
Highway var en av vinnarna detta år med en uppgång på 2 235 % (Jonsson, 
2001). År 2000 började med lovande tillväxtprognoser och konsumtionen 
steg till rekordhöga nivåer. Uppgången på Stockholmsbörsen hade sin 
toppnotering den 6 mars 2000 då OMX-indexet hade stigit med 80 % sedan 
slutet av oktober 1999. (www.ad.se, 2001-01-02) Börserna rasade sedan 
med IT- och telekombolagen i spetsen. Under 2001 nära halverade Ericsson 
sitt börsvärde. Flertalet utländska börser hade också en negativ utveckling 
under året, exempelvis visade Nasdaq en kraftig nedgång på nära 40 %. 
(www.ad.se, 2001-12-28)  
                                                 
 
13 OECD: Organisation for economic co-operation and development. (www.oecd.org, 2004-05-31) 
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Flera spådde en vändning för ekonomin under 2002. Tron på en positivare 
utveckling väcktes av den globalt låga räntenivån, en inflationsutveckling 
som pekade nedåt och en världsekonomi som såg ut att kunna vända. Trots 
detta kom 2002 att bli historiens näst sämsta börsår då OMX-index backade 
med 37 %. Endast depressionsåret 1931 var sämre. (Challis, 2002) Året 
kännetecknades också av flertalet varslade och sänkta löner, inte minst 
bland finansmäklare. Mäklarfirmorna drabbades av en minskad omsättning 
på börsen, pressade courtage och flera misslyckade nyintroduktioner. 
(www.ad.se, 2002-12-28)  
 
Sedan 1980-talets början har de stigande kurserna på börsen, inte bara i 
Sverige utan även globalt, då och då vänt ned för att efter varje nedgång 
snabbt fortsätta uppåt igen. (www.borjelindstrom.se, 2004-04-20) Under 
perioden från mars 2000 till och med 2002 upplevde vi dock en tre år lång 
börsnedgång, vilket inte förekommit sedan 1930-talet. (Challis, 2002) De 
kortvariga nedgångarna faller ofta i glömska likt den 1998 som för Sveriges 
del innebar ett fall på omkring 40 %. De långvariga nedgångarna har 
istället en tendens att stanna kvar i människors minne under en längre tid 
(www.borjelindstrom.se, 2004-04-20). 
 
 

6.2 Orsaker till volatilitet 
Somliga forskare menar att volatilitet enbart orsakas av ny information som 
påverkar framtida avkastning för företaget i fråga, och att denna 
information tillkännages slumpmässigt. Anhängare av EMH är av den 
åsikten. Det grundar sig i deras ståndpunkt att välinformerade investerare 
dominerar på aktiemarknaden. En annan förklaring till ökad volatilitet är en 
förändring i variansen för räntan. Då EMH antar en konstant ränta utesluts 
detta alternativ. (Hull, 2002)  
 
Shiller (1989) menar, till skillnad från anhängare av EMH, att 
välinformerade investerare inte är dominerande på aktiemarknaden. Istället 
menar han att andelen rationella aktörer på aktiemarknaden är låg. Av det 
följer att volatilitetsförändringar inte enbart behöver bero på förändringar i 
variansen för förväntad avkastning. Shiller (1989) menar att överdriven 
volatilitet kan uppstå genom masspsykologi och grupptryck, det vill säga 
att handeln i sig ger ökad volatilitet. Med överdriven volatilitet menas att 
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svängningarna i priser på aktiemarknaden är för höga för att enbart bero på 
variationen i fundamentala värden. EMH kan därmed inte fullt ut förklara 
överdrivna svängningar, eftersom det beror av mer än ny tillgänglig 
information.  
 
För att testa ifall volatiliteten enbart beror på ny information har 
undersökningar studerat huruvida volatiliteten är densamma när börsen är 
öppen och när den är stängd. På grund av att ny information kommer 
slumpmässigt bör volatiliteten vara densamma oavsett om börsen är öppen 
eller ej. (Hull, 2002)  
 
Både Fama och French (i Hull, 2002) undersökte detta genom att studera 
stängningskurser för varje handelsdag under en lång tidsperiod. De delade 
upp sin data i två grupper. I grupp A beräknades variansen i avkastningen 
vid stängning mellan en handelsdag till nästa för dagar med enbart 
handelsdagar i följd. I grupp B beräknades variansen för avkastningen vid 
stängning mellan fredagar och måndagar. Om volatiliteten på handelsdagar 
och icke-handelsdagar är lika bör variansen i grupp B vara tre gånger så 
hög som den i grupp A. Det beror på att information kan ges på lördag, 
söndag och måndag i grupp B, det vill säga variansen beräknas på tre 
dagar, medan den i grupp A enbart beräknas från en dag till nästa utan 
uppehåll. Både resultatet av Fama och French var dock lägre, endast 
omkring 20 procent högre i grupp B. Det är ett tecken på att volatiliteten är 
högre då börsen är öppen jämfört med när den är stängd.  
 
Anhängare av den traditionella ståndpunkten som påstår att volatiliteten 
orsakas av ny information kan invända att ny information oftast ges då 
börsen är öppen, varför volatiliteten också blir högre då. Andra studier har 
dock kunnat dementera denna invändning genom att studera priset på 
futures14 för jordbruksvaror, vilka är starkt beroende av vädret. 
Sannolikheten för nyheter om vädret bör vara lika stor varje dag, men 
studierna visade att dessa futurespriser uppvisar samma beteende som 
övriga aktiekurser, det vill säga de är mer volatila under öppettiderna. 
(Hull, 2002) Slutsatsen blir att volatiliteten inte bara beror på ny 
information, utan även på handeln i sig såsom Shiller menar.  
 

                                                 
 
14 Futurekontrakt: ett standardiserat avtal mellan två parter att vid ett bestämt framtida datum och till ett 
bestämt pris byta en tillgång. Pilbeam, 1998. 



Volatilitet 

 

 
 

43 
 

Undersökningar gjorda av Cutler, Poterba och Summers (1989) visar att 
endast hälften av variansen i aktiekursen kan förklaras av för allmänheten 
tillgänglig information. Tidigare utredningar av Roll (i Cutler, Poterba och 
Summers, 1989) framhåller också att aktiekurserna är för rörliga för att 
förklaras av relevant tillgänglig information. En orsak till resultaten kan 
vara att marknaden uppfattar viss information som undersökningarna 
missar. Den del som inte kan förklaras är dock så stor att de nyheter som 
utredarna eventuellt förbiser endast borde utgöra en mindre del av den ej 
förklarade variationen. De föreslår att den överdrivna volatiliteten kan vara 
variationer som sker när investerare värderar redan utvärderad information 
igen eller presenterar nya argument utifrån den gamla informationen.  
 
Det finns ett antal omständigheter som brukar ses som förklarande till den 
ökade volatiliteten som sträcker sig från 1999 till och med 2002. 
Globaliseringen på aktiemarknaden stimulerar till mer handel och 
därigenom ökar svängningarna. Investerare flyttar kapital över hela världen 
i hopp om att erhålla bästa möjliga avkastning. Spekulationer i Ericsson 
kan till stor del förklara volatiliteten på Stockholmsbörsen. Ericsson 
handlas i stor utsträckning av utländska fondförvaltare som ofta har en 
kortsiktig investeringshorisont. De senaste åren har också antalet 
korttidsspekulationer ökat, daytrading har blivit vanligare och utbredningen 
av näthandeln har ökat aktiehandeln. (www.ad.se, 2004-03-02) En studie 
gjord av Barber och Odean (i Nofsinger, 2002) visade att investerare som 
skiftade till internetbaserad handel gör fler affärer. På lång sikt ökade 
omsättningstakten i dessa investerares portföljer från 70 % till 90 % per år.  
 
Med tanke på att volatiliteten idag inte ligger kvar på den höga nivån som 
för bara något år sedan kan ovan nämnda orsaker till ökad volatilitet 
ifrågasättas. Det kan tyckas att volatiliteten fortfarande borde vara hög 
eftersom många av förklaringarna gäller än idag. Möjligtvis kan det handla 
om ”nyhetens behag” med vilket vi menar att internethandel, daytrading et 
cetera drev upp volatiliteten då dessa företeelser expanderade bland 
investerare under börsuppgången. 
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7 Forskning om analytikers prognosförmåga 
 
 
Ett beprövat sätt att förbereda sig för en resa är att ta del av tidigare 
resenärers erfarenheter. Detta avsnitt bidrar till att ge oss förkunskap om 
tidigare forskning på området. Det har också funktionen av en guidebok för 
att ge läsaren viss bildning i ett tidigare eventuellt okänt ämne.   
 
 
En lång rad studier har genomförts i syfte att utvärdera analytikers 
prognosförmåga. För att bedöma denna kan deras prognoser antingen 
jämföras med verkligt utfall eller med andra prognosmetoder. Andra 
prognosmetoder kan exempelvis utgöras av naiva modeller eller 
tidsseriemodeller. Naiva modeller använder sig av förenklade antaganden 
som att exempelvis tillväxttakten för ett företag är densamma som 
föregående år (Elton och Gruber, 1972). Tidsseriemodeller bygger på data, 
såsom dagliga aktiekurser, som insamlats successivt under en viss period. 
Vid prognostisering med dessa modeller bestäms framtida utveckling 
utifrån det historiska förloppet. (Andersson, Jorner och Ågren, 1994) 
Tidigare forskning från 1960- och 70-talen med framförallt Cragg och 
Malkiel (i Elton och Gruber, 1972) samt Elton och Gruber (1972) gav 
resultatet att analytikers prognoser inte var mer exakta än prognoser 
baserade på historisk vinsttillväxt. Strax därefter genomfördes bland annat 
en studie av Brown och Rozeff (1978) som avvisade de tidigare studierna 
på grund av enligt dem olämpliga val i tillvägagångssättet. De drog vidare 
slutsatsen att analytikers prognoser istället var mer träffsäkra än prognoser 
baserade på enbart historisk vinst, vilket går i linje med majoriteten av den 
forskning som utförts därefter.  
 
 

7.1 Överoptimism/-pessimism och reaktion på vinstinformation 
Vid jämförelse mellan prognoser och verkligt utfall drog Givoly (1985) 
slutsatsen att analytikers prognostisering av årlig vinst var tämligen 
träffsäker. Efter Givolys (1985) studie har dock huvuddelen av forskningen 
pekat på att analytikers prognoser inte är träffsäkra, exempelvis De Bondt 
och Thaler (1990) samt O´Hanlon och Whiddett (i Rothovius, 2003). När 
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analytikernas prognoser inte visar sig vara träffsäkra aktualiseras frågan 
kring överoptimism/-pessimism samt huruvida analytiker tenderar att över-
/underreagera på tillgänglig information. I motsats till frågan om 
analytikers träffsäkerhet råder ingen samstämmighet kring prognosernas 
eventuella överoptimism/-pessimism samt över-/underreaktion.  
 
O´Hanlon och Whiddett (i Rothovius, 2003) drar i sin studie slutsatsen att 
analytiker är för pessimistiska i sin prognostisering av vinst. Detta talar 
emot tidigare studie av De Bondt och Thaler (1990) som konstaterade 
överoptimism. Det var även slutsatsen i studier av Duru och Reeb samt 
Capstaff med flera (i Rothovius, 2003), vars stora omfattning talar för 
högre generaliserbarhet jämfört med många andra studier som har mindre 
urval.  
 
Forskningen pekar åt skilda håll även rörande reaktionen på 
vinstinformation. Stöd för underreaktion på vinstinformation ges i studier 
såsom O´Hanlon och Whiddett samt Abarbanell och Bernard (i Rothovius, 
2003). Underreaktion leder till för låg justering, eller ingen alls, av redan 
given prognos. Flertalet studier genomförda kring samma tidpunkt och 
senare påvisar överreaktion på vinstinformation, exempelvis De Bondt och 
Thaler (1990), Capstaff med flera (i Rothovius, 2003).  
 
Easterwood och Nutt (1999) visar i sin studie på generell optimism hos 
analytiker. Med generell optimism menar de att analytiker överreagerar på 
positiva nyheter men reagerar för svagt på negativa nyheter. Detta till 
skillnad från studien av De Bondt och Thaler (1990) som resulterade i de 
motsägande slutsatserna om överoptimism och överreaktion på såväl 
negativ som positiv vinstinformation. Vid överreaktion på all information 
tenderar analytiker att vara för optimistiska vid positiva förväntningar om 
vinsten, och för pessimistiska vid negativa vinstförväntningar. Resultatet av 
De Bondt och Thaler (i Easterwood och Nutt, 1999) har bidragit till 
förvirring på grund av slutsatsen om både överoptimism och överreaktion 
på negativ vinstinformation, men den senare studiens syn på analytikers 
reaktion vid vinstinformation bidrar till större klarhet.  
 
Avseende företag på Stockholmsbörsen har en studie genomförts av 
Mayer-Kjärby och Winström (2003). De undersökte prognoser för v/a från 
tidningarna Affärsvärlden, Veckans Affärer och Aktiespararna från 1970 
till 2001. Deras slutsatser var i likhet med De Bondt och Thaler (1990) 
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oförenliga då analytiker tenderar att vara överoptimistiska och samtidigt 
överreagera på tillgänglig information. En ytterligare slutsats var att de 
konsekvent under året nedreviderar sina prognoser (Mayer-Kjärby och 
Winström, 2003). Nedrevideringen kan vara en följd av en alltför stark 
optimism då prognosen först ställs. O´Brien (i Mozes, 2003) har visat att 
den senast gjorda prognosen är den mest träffsäkra, vilket också tyder på att 
träffsäkerheten ökar ju närmare bokslut den görs. 
 
 

7.2 Tidshorisont 
De Bondt och Forbes (1999) genomförde en studie som sträcker sig från 
1987 till 1995, vilken också talar för att överoptimism är kraftigare i 
prognoser med längre tidshorisont. De fann att sexmånadersprognoserna i 
genomsnitt var 15 % för höga och de genomsnittliga 
artonmånadersprognoserna 33 % för höga. Vid en jämförelse mellan 
enskilda analytikers prognoser och konsensusprognoser var den mest 
pessimistiske enskilda analytikern mer träffsäker än konsensus. Bland 
sexmånadersprognoserna var dock den mest pessimistiska prognosen 
fortfarande 4 % för hög. För artonmånadersprognoserna var motsvarande 
siffra 20 %. Detta indikerar tydlig överoptimism, men även att 
träffsäkerheten minskar med längre tidshorisont. Det betyder att 
prognoserna i och med justeringar över året torde bli mer träffsäkra ju 
närmare bokslut de görs.  
 
Tendensen att reagera för svagt vid dåliga nyheter har visat sig starkare än 
överreaktionen på positiva nyheter, så länge rapporttidpunkten fortfarande 
är avlägsen. Det uppstår därmed ett större prognosfel vid underreaktioner 
jämfört med överreaktioner. Beaktas bör dock att tendensen att reagera för 
svagt på dåliga nyheter försvinner när rapporttidpunkten närmar sig. 
Tendensen till överreaktion och optimism finns istället kvar, men de 
minskar i omfattning när tidshorisonten kortas ned. (Amir och Ganzach, 
1998) 
 
 

7.3 Bransch och volatilitet 
Flera studier har även undersökt branschtillhörighetens betydelse för 
träffsäkerheten i prognoser. Tidiga studier från slutet av 1960-talet samt 
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under 1970-talet har gett blandade resultat i ämnet. Två av de största 
studierna i Storbritannien, utförda av Bhaskar och Morris (i Patz, 1989) och 
Patz (1989), resulterade i den gemensamma slutsatsen att industrisektorn är 
svårare att prognostisera jämfört med handelssektorn. Nämnas bör dock att 
Bhaskar och Morris studie indikerade att branscheffekten ej var statistiskt 
signifikant.  
 
Trots att De Bondt och Forbes (1999) inte utförde några test avseende 
volatiliteten tyckte de att tendensen till överoptimism var särskilt hög då 
volatiliteten var hög. Det kan ses som ett tecken på att hög volatilitet 
minskar träffsäkerheten i kortsiktiga prognoser. (De Bondt och Forbes, 
1999) I övrigt är detta ett förhållandevis outforskat område, varför det inte 
finns mycket stöd vare sig för eller emot ett samband mellan 
prognosförmåga och volatilitet.  
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8 Empiri 
 
 
Väl på plats i vårt fjärran resmål kan vi tack vare våra förberedelser 
snabbt ge oss ut på äventyr. Under resans gång får vi en mängd intryck och 
en bild om resmålet växer fram. Insamlingen av kunskap om vårt 
uppsatsämne utgör en bra utgångspunkt för arbetet med empirin. Detta 
avsnitt är en spännande del i uppsatsen då vi presenterar resultatet av våra 
regressioner.  
 
 
Drygt 60 % av det totala antalet regressioner påvisar överoptimism och 
omkring 70 % indikerar överreaktion. Endast 7 % av analyserna ger 
signifikanta värden som stödjer överpessimism och ungefär 5 % påvisar 
underreaktion.  
 
Totalt antal regressioner: 54 
Antal regressioner med signifikanta värden för överoptimism: 33 
Antal regressioner med signifikanta värden för överreaktion: 39 
Antal regressioner med signifikanta värden för överpessimism: 4 
Antal regressioner med signifikanta värden för underreaktion: 3  
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8.1 Ettårsprognoser 

Prognostidpunkt 

 Antal 

observationer α t-värde β t-värde 

Justerat 

R2 

Samtliga månader 3515 -0,111* -6,657 0,495* -31,562 0,215 

              

April  720 -0,080*** -1,909 0,323* -18,297 0,093 

              

Augusti  1332 -0,146* -5,283 0,559* -15,207 0,218 

              

December  1463 -0,089* -3,743 0,541* -20,864 0,297 

Tabell 8-1: Regressionsanalys för ettårsprognoser. 

 
* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall 
 
Vid test av samtliga ettårsprognoser, det vill säga sammantaget de 
prognoser som lämnas i april, augusti och december, blev α -0,111 och β 
0,495. Nollhypoteserna att α = 0 och att β = 1 kan förkastas vid ett 99 % -
igt konfidensintervall. Det signifikant negativa α-värdet indikerar att 
analytikernas prognoser har varit systematiskt överoptimistiska. α-värdet på 
-0,111 för hela vår undersökningsperiod kan tolkas som att analytiker i 
genomsnitt var ungefär 11 % för optimistiska. β-värdet som är lägre än ett 
visar att de överreagerar på tillgänglig information.  
 
Det blir svårt att förkasta hypotesen att α är skild från noll för 
aprilprognoserna då värdet inte skiljer sig mycket från noll och värdet 
endast är signifikant vid ett 90 %-igt konfidensintervall. För prognoser 
lämnade i augusti och december visar dock regressionerna att analytikerna 
är överoptimistiska. Samtliga månader har ett β -värde på under ett, vilket 
indikerar överreaktion.  
 
α-värdet är närmare noll för december än för augusti och för samtliga 
månader, vilket indikerar att träffsäkerheten är högre närmare 
rapportgivning. β-värdet för augusti och december skiljer sig inte mycket 
åt, men är något högre i augusti. Det talar emot ett samband där kortare tid 
till rapportgivning är kopplad till ökad träffsäkerhet i prognoserna. Desto 
större skillnad är det vid jämförelse mellan april och augusti respektive 
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december, vars resultat istället talar för ett samband. Det justerade R2-

värdet visar att den prognostiserade förändringen i v/a i högre grad 
förklarar den verkliga förändringen i takt med att rapportgivning närmar 
sig. Det talar för att träffsäkerheten är högre närmare rapportgivning. 
 
Vårt justerade R2-värde för samtliga månader är 0,215. Andra 
undersökningar såsom Mayer-Kjärby och Winström (2003) uppvisar 
liknande resultat. Ett R2-värde nära ett indikerar att den prognostiserade 
förändringen i v/a i hög grad kan förklara den verkliga förändringen. Det i 
sig skulle vara ett tecken på att analytikers förmåga att prognostisera v/a är 
god. Vårt R2-värde kan däremot anses lågt, vilket indikerar låg 
träffsäkerhet.  
 
 

8.2 Tvåårsprognoser 

Prognostidpunkt 

Antal 

observationer α t-värde β t-värde 
Justerat 

R2 

Samtliga månader  2368 -0,177* -5,139 0,400* -26,087 0,111 

              

April  517 -0,125 1,536 0,245* -15,408 0,046 

              

Augusti  865 -0,136* -2,357 0,340* -17,368 0,084 

              

December  986 -0,241* -4,954 0,582* -11,611 0,207 

Tabell 8-2: Regressionsanalys för tvåårsprognoser  

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall 

 

Generellt för prognoser lämnade på två års sikt är analytikerna 
överoptimistiska och överreagerar på tillgänglig information. I motsats till 
ettårsprognoserna ökar överoptimismen från augusti till december. 
Överreaktionen är däremot starkare för tvåårsprognoserna än 
ettårsprognoser, och indikerar högre träffsäkerhet i takt med att 
rapportgivning närmar sig.  
 
Vid jämförelse mellan ettårsprognoserna och tvåårsprognoser för samtliga 
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prognostillfällen är α-värdet mer skiljt från noll för tvåårsprognoserna, -
0,177 kontra -0,111. β-värdet för samtliga prognostillfällen är lägre för 
tvåårsprognoserna än för ettårsprognoserna, 0,400 kontra 0,495. Det talar 
för att både överoptimismen och överreaktionen är starkare för 
tvåårsprognoserna, mätt över samtliga månader. Ettårsprognoserna är 
därmed mer träffsäkra. Precis som för ettårsprognoserna ökar det justerade 
R2 för tvåårsprognoserna i takt med att rapportgivning närmar sig.  
 
 

8.3 Tidsperioder 

Tidsperiod 

Antal 

observationer α t-värde β t-värde 
Volatilitet 

i % 

1990-1992 250 -0,356* -8,144 0,486* -7,239 19,830 

              

1993-1996  719 -0,076* -3,000 1,044* 1,333 15,880 

              

1997-1999  1104 0,028 1,108 0,448* -17,806 22,990 

              

2000-2002  1224 -0,306* -8,581 0,426* -22,960 33,397 

Tabell 8-3: Regressionsanalys för ettårsprognoser indelade i fyra tidsperioder.  

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall 
 
Likt övriga resultat är de signifikanta α-värdena negativa. Tidsperioderna 
1990-1992 och 2000-2002 visar på betydande överoptimism medan 
perioden 1993-1996 ger indikationer på svag överoptimism. För åren 1997-
1999 kan inte nollhypotesen att α är lika med noll förkastas. Samtliga 
tidsperioder förutom 1993-1996 ger bevis för överreaktion hos 
analytikerna.  
 
Prognoserna är mest träffsäkra under perioden 1993-1996, vilket även är 
den period med lägst volatilitet. Perioderna 2000-2002 och 1990-1992 har 
dock likvärdiga α- och β-värden även om volatiliteten under den senare 
tidsperioden är 41 % högre.  
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Tidsperiod 

Antal 

observationer α t-värde β t-värde 
Volatilitet 

i % 

1990-1992  98 -0,685* -6,600 1,163 0,862 19,830 

              

1993-1996  553 -0,088 -1,391 0,941 -1,255 15,880 

              

1997-1999  998 0,189* 4,119 0,157* -30,107 22,990 

              

2000-2001  669 -0,833* -12,155 0,437* -12,239 33,397 

Tabell 8-4: Regressionsanalys för tvåårsprognoser indelade i fyra tidsperioder. 

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall 
 
Resultatet för tvåårsprognoserna visar på kraftig överoptimism 1990-1992 
och 2000-2001. Överoptimismen är större för tvåårsprognoserna än 
ettårsprognoserna under dessa perioder. För åren 1993-1996 kan ingen av 
nollhypoteserna förkastas. Träffsäkerheten är således, likt 
ettårsprognoserna, högst för perioden med lägst volatilitet. Under perioden 
2000-2001 är överoptimismen och överreaktionen störst och volatiliteten 
högst. Perioden 1997-1999 påvisar överpessimism och kraftig överreaktion.   
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8.4 Årsvis 

Ett-

årsprognoser 

Antal 

observationer α t-värden β t-värden
Volatilitet 

i % 

Kursutveckling

i procent från 

1/1 till 31/12. 

1990 78 -0,227* -4,061 0,557* -3,819 19,449 -27,267 

1991 71 -0,449* -6,697 0,349* -8,346 17,285 14,942 

1992 101 -0,379* -4,416 0,739 -1,466 22,758 8,089 

1993 120 0,021 0,370 0,981 -0,275 16,709 50,212 

1994 162 0,134* 2,922 0,832* -2,847 17,075 1,719 

1995 188 -0,110** -2,057 0,881*** -1,676 14,377 17,705 

1996 249 -0,117* -2,548 1,229* 3,694 15,360 36,789 

1997 302 0,111** 2,372 0,562* -5,919 20,610 29,569 

1998 388 -0,086** -2,133 0,536* -10,087 27,899 15,954 

1999 414 0,068 1,537 0,324* -13,52 20,462 64,898 

2000 486 -0,023 -0,373 0,397* -12,830 32,248 -12,847 

2001 373 -0,651* -11,292 0,454* -13,317 35,361 -18,736 

2002 365 -0,291* -4,501 0,362* -15,950 32,580 -40,750 

Tabell 8-5: Regressionsanalys för varje enskilt år i vår undersökningsperiod. I tabellen visas även 

genomsnittlig kursutveckling och volatilitet för OMX-index per år. 

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall 

 
Mest överoptimism återfinns i början och slutet av vår 
undersökningsperiod, då 1990, 1991, 1992, 2001 och 2002 har högst α-
värden. Överreaktionen är ansenlig för huvudparten av åren men starkast 
för 1991, 1999, 2000 och 2002. Tendenser till överpessimism finns för 
1994 och 1997 och det enda året som visar på underreaktion är 1996.  
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8.5 Branscher 

Branscher 

Antal 

observationer α t-värde β t-värde 
IT/telekom  737 -0,424* -10,848 0,533* -13,735 

            

Industri  1330 -0,012 -0,432 0,432* -23,667 

            

Hälsovård  233 -0,154** -2,029 0,337* -9,896 

            

Handel  441 -0,223* -5,218 0,863* 16,038 

            

Finans  699 0,056 1,697 0,690* -7,949 

Tabell 8-6: Regressionsanalys för branscher avseende ettårsprognoser gjorda i april, augusti och 

december. 

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall 

 
Vår regressionsanalys för branscher under hela undersökningsperioden 
indikerar överoptimism för IT/telekom-, hälsovårds- och 
handelsbranscherna. För samtliga branscher finns tendenser till 
överreaktion. IT/telekombranschen utmärker sig då α-värdet är mest 
negativt jämfört med övriga branscher och β-värdet är betydligt under ett. 
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8.5.1 1990-1992 

Branscher 

Antal 

observationer α t-värde β t-värde 
IT/telekom  23 -0,031*** -1,821 1,231* 3,164 

            

Industri  99 -0,333* -5,335 0,799 -1,331 

            

Hälsovård  3 - - - - 

            

Handel  20 -0,682* -4,019 0,058* -2,553 

            

Finans  83 -0,329* -3,597 0,378* 22,486 

Tabell 8-7: Regressionsanalys för branscher avseende ettårsprognoser under tidsperioden 1990-1992. 

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall 

 
Industri-, handels- och finansbranschen visar på betydande överoptimism. 
En kraftig överreaktion förekommer för både handels- och 
finansbranschen. Handelsbranschen utmärker sig genom kraftigast 
överoptimism och överreaktion. Endast ett fåtal observationer utgör 
underlag för regressionen, varför försiktighet bör iakttas vid tolkning av 
dessa värden. För hälsovårdsbranschen erhålls inga värden då perioden 
endast inkluderar tre observationer. α-värdet för IT/telekombranschen är 
relativt nära noll och endast signifikant vid tillämpning av ett 90 %-igt 
konfidensintervall, vilket gör att någon betydande överoptimism inte kan 
fastställas. IT/telekomprognoserna visar också på underreaktion på 
tillgänglig information, men även i detta fall grundas värdena enbart på ett 
fåtal observationer.  
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8.5.2 1993-1996 

Branscher 

Antal 

observationer α t-värde β t-värde 
IT/telekom  104 -0,011 -0,260 0,645 -0,710 

            

Industri  303 -0,075*** -1,942 1,027 0,574 

            

Hälsovård  33 -0,267 -1,445 2,277* 4,419 

            

Handel  82 -0,232* -3,208 0,981 -0,200 

            

Finans  161 -0,014 -0,242 1,009 0,143 

Tabell 8-8: Regressionsanalys för branscher avseende ettårsprognoser under tidsperioden 1993-1996. 

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall. 

 
Åren 1993-1996 kan nollhypoteserna för IT/telekom- och 
finansbranscherna inte förkastas. Samma konstaterande borde kunna göras 
för industribranschen, där α -värdet är tämligen nära noll och endast 
signifikant vid ett 90-% igt konfidensintervall. Uppseendeväckande är β-
värdet på över två för hälsovårdsbranschen, vilket indikerar stark 
underreaktion på tillgänglig information. Denna siffra bör dock tolkas 
försiktigt med tanke på det låga antalet observationer. Handelsbranschen är 
den enda bransch som påvisar tydlig överoptimism. 
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8.5.3 1997-1999 

Branscher 

Antal 

observationer α t-värde β t-värde 
IT/telekom  232 -0,09 -1,624 0,409* -8,208 

            

Industri  425 -0,17 -0,413 0,470* -11,277 

            

Hälsovård  81 -0,076 -0,891 0,108* -13,118 

            

Handel  158 -0,149** -2,321 1,005 0,0617 

            

Finans  199 0,339* 5,772 0,703* -2,970 

Tabell 8-9: Regressionsanalys för branscher avseende ettårsprognoser under tidsperioden 1997-1999. 

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall. 
 
För samtliga branscher förutom handelsbranschen överreagerar 
analytikerna på vinstinformation under perioden 1997-1999. 
Handelsbranschen visar på överoptimism, och i motsats visar 
finansbranschen på överpessimism.  
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8.5.4 2000-2002 

Branscher 

Antal 

observationer α t-värde β t-värde 
IT/telekom  361 -0,817* -12,502 0,613* 14,258 

            

Industri  409 -0,034 -0,516 0,320* -17,436 

            

Hälsovård  111 -0,287* -2,452 0,398* -6,081 

            

Handel  157 -0,365* -4,315 0,734* -2,771 

            

Finans  157 -0,14 -1,585 0,556* -5,349 

Tabell 8-10: Regressionsanalys för branscher avseende ettårsprognoser under tidsperioden 2000-2002. 

 

* signifikant vid tillämpning av ett 99 % -igt konfidensintervall 

** signifikant vid tillämpning av ett 95 % -igt konfidensintervall 

*** signifikant vid tillämpning av ett 90 % -igt konfidensintervall. 

 
Under åren 2000-2002 visar IT/telekombranschen på den starkaste 
överoptimismen i jämförelse med de övriga branscherna. Analytikerna 
tenderar att överreagera vid prognostisering av samtliga branscher. 
Handelsbranschen visar på överoptimism likt de övriga perioderna. Vi 
finner även tecken på överoptimism i hälsovårdsbranschen. 
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8.5.5 Volatilitet per bransch  

Genomsnittlig årlig volatilitet per bransch 1996-2002
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Figur 8-1: Genomsnittlig årlig volatilitet per bransch 1/1 1996 till 31/12 2002. (Egen bearbetning: 

Gustavsson, 2004-05-14) 

 
Grafen illustrerar volatiliteten i våra fem branscher från och med 1996 till 
och med 2002. IT/telekombranschen har en betydligt högre volatilitet än de 
övriga branscher. Det är svårare att se en tydlig skillnad mellan de andra 
branscherna. Trots detta kan vi konstatera att industri har den lägsta 
volatiliteten under hela tidsperioden.  
 
För siffror på årlig genomsnittlig volatilitet för varje bransch hänvisas till 
appendix 2. 
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9 Diskussion och analys 
 
 
Ångestkänslorna tränger sig på när vi inser att vi måste lämna resmålet 
där vi har blivit så många erfarenheter rikare. Väl hemma ska fotografier 
framkallas och fotoalbum sättas samman. Det tar sin tid och vi ges 
därigenom utrymme att smälta våra intryck och fundera över nya 
lärdomar. I föregående kapitel har vi bearbetat vår data och beskrivit 
resultatet. Det är i detta avsnitt dags att analysera våra resultat och 
försöka finna förklaringar till varför det ser ut som det gör.   
 
 
Vår undersökning indikerar, likt De Bondt och Thaler (1990) samt Mayer-
Kärby och Winström (2003), överoptimism och överreaktion. Det betyder 
att analytiker systematiskt är för positiva till företagets utveckling samt att 
de reagerar för starkt på vinstinformation. Överreaktionen innebär att de 
sätter prognosen för högt i förhållande till vad som är befogat utifrån 
vinstinformation. Vår slutsats med överoptimism och överreaktion är 
motsägande om analytikerna överreagerar på såväl negativ som positiv 
vinstinformation och samtidigt är överoptimistiska. En överreaktion på 
negativ vinstinformation skulle medföra en för låg prognos medan 
överoptimism skulle ge en för hög prognos. Därför blir en överreaktion på 
negativ vinstinformation och överoptimism motstridig. Easterwood och 
Nutt (1999) förklarar denna slutsats med generell optimism, det vill säga 
överreaktion på positiv vinstinformation och underreaktion på negativ 
vinstinformation. Studier som påvisar underreaktion har framförallt 
omfattat prognosrevideringar. Bland annat en studie av Amir och Ganzach 
(1998) fann att underreaktion är vanligare vid prognosjusteringar jämfört 
med den första prognosen som ges.  
 
I vår studie erhålls två värden som påvisar underreaktion, och dessa baseras 
enbart på ett fåtal observationer. Det talar för överreaktion på all 
vinstinformation, negativ som positiv. Vår studie omfattar inte 
prognosrevideringar eller huruvida överreaktion sker på både positiv och 
negativ information, varför det är oklart huruvida analytikerna överreagerar 
på all vinstinformation eller om den generella optimismen är tillämpbar på 
vår undersökning. 
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9.1 Tänkbara förklaringar till analytikers beteende 
Vi menar att det inte går att finna en enskild förklaring till analytikers 
agerande, utan att det är en samverkan av flertalet faktorer. Enligt oss 
påverkas analytiker av både ekonomiska incitament och 
marknadspsykologiska faktorer. Nedan diskuterar vi oss fram till vilka 
förklaringar till analytikers beteende som vi finner framträdande.  
 
 
 

9.1.1 Ekonomiska incitament 
Många av de ekonomiska incitamenten för analytiker är enligt vår mening 
en del i förklaringen till vårt resultat med överoptimism. De kan även bidra 
till att förklara överreaktionen, men enbart den del som följer av positiv 
vinstinformation. Köprekommendationer utgör en större inkomstkälla för 
mäklarfirmor än säljrekommendationer och flera undersökningar visar 
också att de förekommer i större antal. Likaså kan köpråd, som stimuleras 
av utformningen av lönesystemet på mäklarfirman och affärsrelationen till 
företaget som prognostiseras, innebära bättre karriärmässiga utsikter. Bland 
annat Lakonishok och Maberly (1990) poängterar den ökade 
karriärmöjligheten som ett starkt skäl till överoptimism. Med tanke på 
analytikers uppmärksamhet i massmedia under de senaste åren ser vi det 
som troligt att köprekommendationer i dagsläget får mindre påverkan på 
karriären. Vi tror dock att provision fortfarande utgör en relativt stor del i 
löneutformningen bland analytiker, varför köprekommendationerna 
uppmuntras. 
 
Vi tror att flertalet analytiker har affärsrelationer med företag de 
prognostiserar. Detta utgör en viktig inkomstkälla för mäklarfirman och 
därmed ser vi att optimistiska prognoser ges för att vårda relationen. Detta 
ekonomiska incitament torde ha en betydande inverkan på analytiker, vilket 
resulterar i överoptimism och överreaktion. Vi tänker oss dock att denna 
påverkan begränsas av flockbeteendet bland analytiker. Detta då den 
negativa uppmärksamheten vid en misslyckad prognos som avviker från 
analytikerkollektivet slår hårdare mot den enskilda analytikern än att lyckas 
på egen hand.  
 
De ekonomiska incitamenten tror vi har förhållandevis stor påverkan vid 
prognostisering. Den senaste börskraschens uppmärksamhet i massmedia 
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bör dock ha satt press på analytiker. Då framhävdes bland annat hur 
orimliga många prognoser var i förhållande till företagens fundamentala 
värde. Vi menar att det massmediala trycket talar för en minskad påverkan 
av ekonomiska incitament, då analytikerna även bör vara måna om 
investerares förtroende. Poängteras bör dock resonemanget om människans 
korta minne. Nyheter angående missvisande prognoser är inte längre någon 
nyhet, varför det i dagsläget inte får särskilt stort utrymme i massmedia. 
Risken finns att analytikers mindre goda prestationer faller i glömska, även 
om nedgången sannolikt kommer att ligga kvar i många människors minne 
ett bra tag framöver.  
 
Samtidigt finns studien av De Bondt och Thaler (1990) som framhåller att 
överreaktion även förekommer i miljöer där de ekonomiska incitamenten 
inte finns. Exempelvis har de funnit att analytiker överreagerar vid 
prognostisering av valutakurser, då den prognostiserade förändringen var 
mer volatil än den verkliga förändringen. Detta skulle innebära att de 
ekonomiska incitamenten inte är den enda förklaringen till överreaktion i 
prognoserna. 
 
 

9.1.2 Marknadspsykologi 
Människan är i allmänhet optimistisk vilket även avspeglar sig i 
analytikernas prognoser. Samtidigt har analytiker en vilja att ge 
köprekommendationer, varför incitament för optimistiska prognoser finns. 
Vi menar att förekomsten av flockbeteende förstärker denna optimism som 
är grundad på människans natur och analytikers ekonomiska incitament. 
Tillsammans kan optimismen och flockbeteendet leda till överreaktion och 
överoptimism i prognoserna. Utan optimismen skulle ett flockbeteende inte 
behöva ge denna skevhet i prognoserna. Överpessimism skulle också kunna 
förstärkas av ett flockbeteende. Detta begränsas dock av att analytiker inte 
vill ge säljrekommendationer på grund av de ekonomiska incitamenten.  
 
Flockbeteende har påvisats bland analytiker i studier av exempelvis De 
Bondt och Forbes (1999). Om flertalet analytiker lämnar en prognos som 
visar sig vara långt ifrån verkligt utfall kommer den troliga förklaringen bli 
att objektet är svårprognostiserat. När en analytiker gör sin prognos anser 
vi det rimligt att denne studerar övriga prognoser som getts avseende 
samma företag. Analytikern kan tro att andra analytiker har mer 
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information än han själv har, varför han lägger för stor vikt vid deras 
prognoser. Analytiker har starka incitament att följa andras prognoser om 
de är mer optimistiska än den egna bedömningen, såvida de inte är 
övertygade om att de har mer information och är villiga att ge den först. I 
en motsatt situation, det vill säga då den enskilda analytikerns bedömning 
är mer optimistisk än övriga analytikers, tror vi att analytiker är mer villiga 
att följa sin egen prognos på grund av vilja att vara optimistisk. Vi tror 
dock att flockbeteendet begränsar viljan att gå sin egen väg, då analytiker 
enligt vår mening inte vill avvika för mycket från övriga analytikers 
prognoser. Detta då uppmärksamheten i media samt konkurrensen bland 
analytiker inte ger utrymme för att riskera förtroendet bland investerarna. 
En missvisande prognos av en analytiker innebär mer negativa effekter om 
han följer sin egen bedömning än om hela analytikerkollektivet står bakom 
den.  
 
Vi kan också relatera till oss själva. Det känns bättre att misslyckas 
tillsammans med någon, eftersom vi då inte behöver ta på oss all skuld. Vi 
ser flockbeteende som en typ av grupptryck. Vår erfarenhet av grupptryck i 
många sociala sammanhang ser vi som ett motiv till ståndpunkten 
angående flockbeteende som en av de mer framträdande drivkrafterna.  
 
Den enskilda analytikern kan också tolka övriga analytikers prognoser som 
information då det säger något om andra analytikers förväntningar om 
företagets framtid. Denna information kan ge en illusion om kunskap, 
vilket kan medföra att analytiker blir mer självsäkra om de ger prognoser 
som går i linje med de övrigas.  
 
I takt med att mer information insamlas är det troligt att analytiker får en 
större kontroll- och kunskapskänsla. I strävan att ge optimistiska prognoser 
söker analytiker information som bekräftar deras optimism. Analytiker får 
ofta upplysningar direkt från företagsledningen, vilken sannolikt är 
överdrivet positiv till företagets utveckling. En illusion om en positiv 
utveckling i ett företag kan bidra till optimistiska prognoser.  
 
Det finns risk att företagsledningens information om framtida utveckling av 
analytiker uppfattas som mer säker än vad den verkligen är. En nyhet som 
enbart är sannolik kan räknas som säker av analytiker, exempelvis en ny 
order som nästan är i hamn. En annan orsak kan vara att företagsledningen 
har incitament att tona ned den negativa delen av nyheterna för att få 



Diskussion och analys 

 

 
 

64 
 

företaget att framstå i ljus dager. Detta förefaller dock osannolikt om 
rapporttidpunkten ligger nära, då företagsledningen vill sänka 
förväntningarna för att positivt kunna överraska vid vinstrapporteringen. 
Detta resonemang om analytikers påverkan i enlighet med prospektteorin 
kan förklara överoptimism och överreaktion i deras prognoser. 
 
Då vi tror att analytikernas prognoser i stor utsträckning baseras på 
upplysningar från företagsledningen kan även förekomsten av asymmetrisk 
information göra analytiker överoptimistiska. Människor drar slutsatser 
utifrån för dem tillgänglig information. Det är svårt att avgöra värdet av 
information som inte finns för handen när ett beslut fattas. Analytiker kan 
därför lätt övervärdera vad de faktiskt känner till. Om de inte har ett kritiskt 
förhållningssätt till upplysningarna från företagsledningen kan följden bli 
att ledningens optimism avspeglas i prognoserna för företaget.  
 
Sammanfattningsvis kan analytiker påverkas på flera olika sätt genom 
informationen de får från företagsledningen. Vi menar att denna påverkan 
är relativt stark och att den sker både medvetet och omedvetet. De låter sig 
medvetet influeras på grund av de ekonomiska incitamenten, medan 
exempelvis asymmetrisk information kan ha en omedveten inverkan.  
 
Trots att analytiker högst sannolikt tar hänsyn till en mängd faktorer i 
företagets omvärld kan en ytterligare förklaring till överoptimism i 
prognoser vara att analytikerna blir så insatta i ett företag att de får svårt att 
se helheten. En följd därav kan bli att analytikern lägger för liten vikt vid 
utomstående information, såsom relevant statistik, och därför ger 
överoptimistiska prognoser. Antag att en analytiker ska prognostisera ett 
nystartat företag. Risken som vi ser är att han fokuserar för mycket på 
företagsspecifika faktorer, och för liten vikt läggs vid exempelvis statistik 
som visar andelen nystartade företag som överlever. Genom att ta mer 
hänsyn till sådan information hade analytikern troligen kunnat få en bättre 
bild av företagets förutsättningar på marknaden. 
 
Amir och Ganzach (1998) undersökte förekomsten av under- och 
överreaktion. I vår undersökning är överreaktion mest framträdande och 
Amir och Ganzach (1998) menar då att representativitet har starkare 
inverkan jämfört med referenspunkter. Vi tror dock att referenspunkter är 
den tumregel som borde ha relativt stor genomslagskraft vid människors 
bedömningar av olika situationer. Varje gång en person köper något görs 
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sannolikt, medvetet eller omedvetet, en bedömning huruvida priset är 
rimligt för varan. Detta avgörs utifrån köparens referenspunkt. Om köparen 
har varit i ett antal affärer och sett priset på en liknande vara skapas 
referenspunkten troligen i stor utsträckning utifrån dessa priser.  
 
Referenspunkter gör att analytikerna gärna låser sig vid överoptimistiska 
prognoser. När företaget har rapporterat v/a för föregående år kan 
analytikern konstatera huruvida prognosen var träffsäker. En bidragande 
orsak till överoptimism menar vi kan vara att de använder senast givna 
överoptimistiska prognos som referenspunkt istället för att använda 
föregående års rapporterade v/a. Detta medför i sin tur att prognosen för 
nästa år blir för optimistisk, eftersom de utgår från en för hög 
referenspunkt.  
 
Amir och Ganzach (1998) menar vidare att vid positiv information är 
analytikerna mer villiga att avvika från referenspunkten än vid negativa 
nyheter. Underreaktion är därmed vanligare vid negativa nyheter. Vår 
studie pekar generellt på överreaktioner, vilket vi menar kan tolkas som att 
överreaktion avser både positiv och negativ vinstinformation. Vid en 
negativ utveckling på börsen ser vi det som rimligt att det är vanligare med 
negativa nyheter. I vår undersökningsperiod är det åren 1990, 2000, 2001 
och 2002 som har haft negativ kursutveckling. Dessa år visar på kraftig 
överreaktion, varför betydelsen av referenspunkter vid prognostisering kan 
ifrågasättas. Amir och Ganzach (1998) analyserar dock referenspunkter 
främst utifrån prognosrevideringar och ser där att revideringarna vid ny 
vinstinformation blir för svag på grund av att analytiker använder sig av 
referenspunkter vid prognosframställandet. Vår undersökning har inte utrett 
prognosrevidering, varför några vidare slutsatser inte går att dra.  
 
Tumregeln representativitet menar att många spår en negativ utveckling 
efter en tids börsuppgång. Det skulle vara en följd av gamblers fallacy. I 
vår undersökning har kursutvecklingen åren 1993 och 1996 varit bland de 
starkaste på cirka 50 % respektive 37 %.  Efterföljande år, det vill säga 
1994 och 1997, har analytiker en överpessimistisk syn på den framtida 
utvecklingen, vilket skulle bekräfta teorier om gamblers fallacy. Under 
1999 skedde den största börsuppgången på cirka 65 %. Efterföljande år 
finner vi varken tendenser till överoptimism eller –pessimism, varför 
gamblers fallacy inte kan vare sig bekräftas eller motsägas detta år.  
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Efter en kraftig genomsnittlig uppgång under fyra år, 1996-1999, på 
närmare 40 % per år backade börsen under 2000. Nästkommande år, både 
2001 och 2002, finner vi tydliga tecken på överoptimism. Det förekommer 
därmed överoptimism åren efter en börsnedgång, vilket ger stöd för 
gamblers fallacy. Rent logiskt kan det förefalla rimligt att analytiker efter 
den starka börsuppgången inte borde förvänta sig en uppgång redan efter en 
relativt svag nedgång under år 2000 på enbart 12 %. Det kan eventuellt 
förklaras av att aktörer på aktiemarknaden har kort minne. De har svårt att 
få en uppfattning om hur mycket börsen faktiskt gick upp i förhållande till 
nedgången.  
 
Analytiker får som tidigare diskuterats information från företagsledningen, 
vilken tenderar att framställa företaget som mer positivt än vad som 
verkligen är fallet. Som bekant talar de ekonomiska incitamenten för en 
optimistisk prognos. Minnets funktion hos människor tenderar att förstärka 
de positiva minnesbilderna och minimera den information som kan ge en 
negativ känsla, vilket ytterligare kan påverka analytikern till optimism. 
Antag att analytikern erhöll viss negativ information från ledningen, och att 
denna ej speglas i övriga analytikers prognoser. Minnets funktion, 
flockbeteende samt ekonomiska incitament kommer då sannolikt påverka 
analytikern till att minimera den negativa informationen så att han kan 
lämna en optimistisk prognos i linje med övriga analytiker. Observera att 
flockbeteende enligt vår åsikt är en av de starkare drivkrafterna vid 
prognostisering i enlighet med tidigare nämnda skäl. Om övriga analytikers 
prognoser speglar den negativa informationen hos företaget kommer även 
den enskilde analytikern troligen låta sin prognos gå i linje med övriga, 
snarare än att bortfiltrera den negativa informationen.  
 
 

9.3 Tidshorisont 
Överoptimismen och överreaktionen för prognoserna är något lägre för 
ettårsprognoserna jämfört med tvåårsprognoserna, vilket tyder på att 
träffsäkerheten är sämre för prognoser lämnade längre ifrån rapportgivning. 
Likaså finns dessa tendenser vid jämförelse mellan prognoser lämnade i 
april, augusti och december. Det finns ett flertal studier som påvisat 
liknande resultat där överoptimismen och överreaktion på information ökar 
vid längre tidshorisont. 
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Analytikerna är i regel optimistiska till företagens framtida utveckling. Vi 
tror även att riskbenägenheten ökar vid längre tidshorisont, bland annat då 
företags utveckling tenderar att vara positiv på sikt. Vi menar att 
analytikers optimism och riskbenägenhet borde kunna stimuleras av att 
rapporttidpunkten ligger längre fram i tiden, eftersom det då finns mer tid 
för företaget att uppnå analytikers höga förväntningar. En lägre grad av 
optimism i december kan förklaras av att analytikerna då inser att företagen 
inte har tillräckligt med tid kvar på året för att kunna uppnå den 
prognostiserade v/a. En annan möjlig förklaring till den ökade 
träffsäkerheten är att analytikerna borde ha mer information tillgänglig 
närmare rapportgivning. Vi menar också att de närmare rapporttidpunkt 
anstränger sig för att få mer information för att bli mer träffsäkra. Viljan att 
vara träffsäkra nära rapportgivning hänger samman med att analytikers 
prognosförmåga ofta utvärderas utifrån den senast givna prognosen. 
 
Våra resultat stödjer tidigare undersökningar som menar att analytiker först 
ger överoptimistiska prognoser för att stimulera handeln och vårda 
affärsrelationer med företag som prognostiseras. Senare sänker de 
prognosen för att visa sig mer träffsäkra inför investerarna och även för att 
sänka förväntningarna till företagens fördel. 
 
 

9.4 Tidsperioder 
Samtliga tidsperioder för ettårsprognoser indikerar överoptimism och 
överreaktion med undantag av ej signifikanta värden 1993-1996 samt 1997-
1999. Likaså visar de signifikanta värdena för tvåårsprognoserna på 
överoptimism och överreaktion, förutom under 1997-1999 som istället 
indikerar överpessimism.  
 
Sett till våra fyra tidsperioder finner vi tecken som kan tolkas som en 
strävan hos analytiker att vilja lära av sina misstag. Vårt resultat som ger 
stöd för denna tendens avser inte reaktion på information, utan enbart 
överoptimism/-pessimism. Tendensen framkommer både ur våra ettårs- och 
tvåårsprognoser. Under perioden 1990-1992 är analytiker överoptimistiska. 
Perioden därpå är de tämligen träffsäkra, vilket kan tolkas som att de efter 
en period av bristande träffsäkerhet försöker dämpa sina för höga 
förväntningar och bli mer försiktiga för att öka träffsäkerheten i 
prognoserna. Nästa period, 1997-1999, förekommer viss överpessimism, 
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vilket skulle kunna indikera att motreaktionen mot den tidigare relativt 
kraftiga överoptimismen har blivit lite för stark. Som svar på detta inslag av 
överpessimism siktar analytiker högre och prognostiserar överoptimistiskt 
under kommande period.  
 
Nedan presenteras tidsperioderna var för sig. De inleds med en kort 
sammanfattning av våra empiriska resultat samt utvecklingen och 
volatiliteten på Stockholmsbörsen. På så vis ges en bild av utvecklingen 
under respektive period.  
 
 

9.4.1 1990-1992 

 
Figur 9-1: Överst visas kursutvecklingen och nederst tiodagars volatilitet för OMX-index under 1990-

1992 (Reuters 3000 Xtra).  

 
Börsutvecklingen under denna period är något blandad. Den inleds av en 
kraftig nedgång under 1990 på 27 %. Därefter sker en viss återhämtning 
under både 1991 och 1992 på i genomsnitt runt 12 % per år. Den 
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genomsnittliga volatiliteten är närmare 20 % per år under perioden. 
Bankernas kraftigt ökande utlåning och prisfallet bland fastigheter under 
finanskrisen kan vara orsaken till att finansbranschen särskilt präglas av 
överoptimism och överreaktion. Krisen innebar en nedgång i ekonomin 
som helhet, vilket kan förklara ett generellt resultat med överoptimism och 
överreaktion under perioden. 
 
 

9.4.2 1993-1996 

 
Figur 9-2: Överst visas kursutvecklingen och nederst tiodagars volatilitet för OMX-index under 1993-

1996 (Reuters 3000 Xtra). 
 
Perioden under 1993-1996 präglas av en positiv utveckling på 
Stockholmsbörsen, framförallt under 1993 som hade en uppgång på 
omkring 50 %. Volatiliteten är i genomsnitt ungefär 16 % per år under 
perioden, vilket är den lägsta volatiliteten jämfört med övriga perioder. 
Generellt är analytikerna träffsäkra under perioden, men en svag tendens 
till överoptimism föreligger. Detta stämmer även sett per bransch med 

Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan
1993 1994 1995 1996 1997

Price
SEK

100
200
300
400
500
600

0
Volty
SEK

10

20

30



Diskussion och analys 

 

 
 

70 
 

undantag av hälsovårdsbranschen som indikerar överpessimism, men med 
tanke på det låga antalet observationer anser vi oss inte kunna dra några 
slutsatser utifrån det värdet.  
 
Tänkbara orsaker till den överoptimism i ettårsprognoserna som ändå 
förekommer kan vara en slags underliggande optimism som generellt finns 
hos människan. Vi menar att analytiker vid prognostillfället kan ha varit 
mer optimistiska än vad vårt resultat indikerar. Då en konjunkturuppgång 
tog fart under slutet av 1993 kan en viss del av analytikernas optimism ha 
fallit in på grund av den positiva utvecklingen. På så vis blir prognoserna 
mer träffsäkra, vilket kan förklara att överoptimismen är låg under denna 
period. 
 
 

9.4.3 1997-1999 

 
Figur 9-3: Överst visas kursutvecklingen och nederst tiodagars volatilitet för OMX-index under 1997-

1999 (Reuters 3000 Xtra). 
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Figur 9-3 visar en uppgång på Stockholmsbörsen på i genomsnitt knappt 40 
% per år och en volatilitet på i genomsnitt nästan 23 % per år under 
perioden. Ett- och tvåårsprognoserna utmärks av förhållandevis stark 
överreaktion på tillgänglig information. De signifikanta värdena för 
branscherna påvisar också överreaktion. Enbart ett fåtal signifikanta 
resultat i vår undersökning indikerar överpessimism i prognoserna, och 
tvåårsprognoser samt ettårsprognoserna inom finansbranschen under 1997-
1999 är två av dessa.  
 
Perioden innefattar Asienkrisen som har vissa likheter med finanskrisen i 
Sverige i början av 1990-talet. Både i Sverige och Asien var kriserna delvis 
orsakade av upptrissade fastighetspriser och stor utlåning från bankerna. Då 
finanskrisen i Sverige innebar en stor motgång för den svenska ekonomin 
som helhet kan pessimismen i tvåårsprognoserna förklaras av farhågor att 
Asienkrisen skulle ha en liknande påverkan och sprida sig globalt. Detta 
förklarar också överpessimism i finansbranschen då analytiker troligen 
relaterar Asienkrisen till finanskrisen i Sverige 1990-1992.  
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9.4.4 2000-2002 

 
Figur 9-4: Överst visas kursutvecklingen och nederst tiodagars volatilitet för OMX-index under 2000-

2002 (Reuters 3000 Xtra). 

 
I genomsnitt sjönk Stockholmsbörsen med 24 % per år under perioden 
2000-2002. Volatiliteten är betydligt högre än föregående perioder med ett 
genomsnitt på drygt 33 % per år. Sammantaget finner vi att analytiker är 
minst träffsäkra under denna period. Den kraftiga överoptimismen skulle 
till viss del kunna förklaras av att analytiker inte trodde att nedgången 
skulle hålla i sig så länge som den verkligen gjorde. Under 2002 trodde 
många att konjunkturen skulle vända uppåt, men nedgången på 
Stockholmsbörsen fortsatte med över 40 %. Vid prognostillfället behöver 
inte prognoserna ha verkat lika optimistiska, men på grund av företagens 
negativa utveckling blev de mindre träffsäkra. 
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9.5 Volatilitet 
Perioden 1993-1996 har lägst volatilitet, vilket kan uttydas ur figur 9-2. 
Den påvisar också mest träffsäkra prognoser jämfört med övriga 
tidsperioder. Perioderna 1990-1992, 1997-1999 och 2000-2002 med högre 
volatilitet indikerar icke träffsäkra prognoser. Deras volatilitet visas i 
figurerna 9-1, 9-3 och 9-4. Detta ger enligt vår mening indikationer på att 
prognosförmågan är sämre vid högre volatilitet. Däremot är volatiliteten 
under 2000-2002 avsevärt högre än 1990-1992 medan prognosförmågan 
inte skiljer sig mycket åt. Det talar emot sambandet mellan volatilitet och 
prognosförmåga.  
 
Somliga forskare menar att den volatilitet som förekommer på 
aktiemarknaden tidvis är för hög för att kunna förklaras av EMH, det vill 
säga att överdriven volatilitet förkommer. Överdriven volatilitet kan inte 
förklaras av ny information, utan beror på överreaktion på tillgänglig 
information. Perioderna i vår undersökning med högst volatilitet, cirka 23 
% under 1997-1999, 33 % för 2000-2002 och 20 % för 1990-1992, präglas 
av överreaktion. Däremot förekommer ingen överreaktion då volatiliteten 
ligger omkring 15 % under 1993-1996. Då volatiliteten sedan 1930-talet, 
med undantag av kortvarigare toppar, stabiliserats omkring 15 % avseende 
S & P 50015 (Haugen, 2001) tror vi att det kan vara en nivå på volatilitet 
som kan förklaras av EMH. Det skulle tyda på att överreaktion på 
tillgänglig information förekommer vid överdriven volatilitet.  
 
Vi menar att analytikers överreaktion på vinstinformation kan leda till 
överdriven volatilitet. Om marknaden följer analytikerns för högt satta 
prognos drivs aktiekursen upp. Det i sin tur bidrar till en ökad volatilitet 
som inte kan förklaras av EMH eftersom analytikern har tolkat in för 
mycket i vinstinformationen och överreagerat. En annan möjlig tolkning är 
att analytikerna påverkas av överdriven volatilitet. Eftersom osäkerheten 
om företagets framtid är större vid högre volatilitet får analytikern svårare 
vid prognostisering. På grund av en vilja att ge en optimistisk prognos är 
det möjligt att analytikerna väljer att förlita sig mer på de högre 
förväntningarna. Sammanfattningsvis ser vi det som troligt att analytikerna 
både har en påverkan på volatiliteten och påverkas av volatiliteten. Det är 
däremot oklart i vilken riktning påverkan är starkast.  
 

                                                 
 
15 S & P 500: Standard and Poors aktieindex. 
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IT/telekombranschen har en högre volatilitet över hela 
undersökningsperioden i jämförelse med övriga branscher. Det är också 
inom denna bransch som analytiker har visat på den lägsta träffsäkerheten. 
Detta talar för ett samband mellan sämre prognosförmåga och högre 
volatilitet.  Ett sådant samband skulle innebära att träffsäkerheten inom 
IT/telekombranschen är lägre över hela undersökningsperioden, eftersom 
volatiliteten är högre över hela perioden. Huvuddelen av överoptimismen 
och överreaktionen i IT/telekombranschen går dock att härleda till perioden 
2000-2002. Samtidigt vill vi dock poängtera att branschens volatilitet också 
är betydligt högre under 2000-2002 jämfört med tidigare år. Resultatet med 
starkast överoptimism samt överreaktion och högst volatilitet under 2000-
2002 är i sig ett tecken på samband mellan sämre prognosförmåga vid hög 
volatilitet.  
 
Det är tänkbart att IT/telekombranschen är mer volatil än övriga branscher, 
utan att överdriven volatilitet förekommer. IT/telekombranschen var under 
1990-talet en tillväxtbransch, vilket borde kunna medföra en ökad 
osäkerhet om framtida utveckling. På en tillväxtmarknad menar vi att det 
borde finnas mer information som kan påverka företagens utveckling. 
Denna information kan utgöras av konkurrenter som tar sig in på samt 
lämnar marknaden, och utveckling av en produkt vars efterfrågan 
fortfarande är osäker. Volatiliteten för IT/telekombranschen var runt 30 - 
40 % under 1996-1999. Detta tror vi möjligen kan vara en nivå på 
volatilitet som EMH kan förklara till relativt stor del, då det är en 
tillväxtmarknad. Därefter skedde en kraftig ökning under 2000-2002 till 
omkring 55 – 65 %, vilket vi tror tyder på förekomst av överdriven 
volatilitet. Under denna period visar vårt resultat också på lägst 
träffsäkerhet i branschen. Vårt tidigare resonemang om ett samband mellan 
sämre prognosförmåga vid överdriven volatilitet stärks ytterligare av denna 
diskussion avseende IT/telekombranschen. 
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9.6 Branscher 
Vid en översikt visar vårt resultat att hälsovårds- och industribranscherna 
har starkast grad av överreaktion. IT/telekom- och handelsbranscherna 
påvisar istället starkare överoptimism.  
 
I slutet av 1990-talet var IT/telekomföretag i fokus för nästan alla på 
aktiemarknaden och framtidsförväntningarna var mycket höga trots att 
många av företagen uppvisade negativa resultat (Jonsson, 2001). 
Branschens framfart kan vara en anledning till att den har starkast 
överoptimism sett över hela vår undersökningsperiod. En annan möjlig 
förklaring till överoptimismen kan vara att massmedia under 1990-talet 
intog en positiv attityd gentemot aktiesparandet. Det kan ha medfört en 
högre acceptans vad gäller risktagande och utgöra en bidragande orsak till 
att även analytiker blev mer riskbenägna i och med IT/telekomhysterin 
(Jonsson, 2001).  
 
Tidigare studier av Bhaskar och Morris (i Patz, 1989) och Patz (1989) 
indikerar att industribranschen är svårare att prognostisera jämfört med 
handelsbranschen. Deras indelning av branscher är likt vår förhållandevis 
bred. Vi anser därför att vår indelning inte utgör något större hinder för 
jämförelse. Vår empiri ger indikationer om överreaktion i 
industribranschen, men inga tecken på överoptimism/-pessimism. 
Handelsbranschen påvisar överoptimism och något svagare överreaktion 
jämfört med industribranschen. Den genomgående överoptimismen i 
handelsbranschen skulle kunna bero på att analytiker inte tror att denna 
bransch påverkas lika mycket av konjunktursvängningar som den faktiskt 
gör. De tror att företagens utveckling inte påverkas så kraftigt av 
konjunkturen, varför de prognostiserar för optimistiskt. Vårt resonemang 
stöds av att analytikernas överoptimism är starkast i de perioder 
börsutvecklingen i genomsnitt är negativ, det vill säga 1990-1992 samt 
2000-2002. 
 
Från och med 1996 till och med 2002 är volatiliteten i industribranschen 
lägre än övriga branscher. Överreaktionen i industribranschen kan tänkas 
vara en följd av att analytiker tror att denna bransch är mer volatil än vad 
den egentligen är, och därav överreagerar på vinstinformation. Om vårt 
tidigare resonemang om analytikers påverkan på volatiliteten stämmer 
borde denna förklaring av överreaktionen i industribranschen vara felaktig. 
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Detta då överreaktionen i ett sådant fall verkligen skulle leda till ökad 
volatilitet, varigenom de inte skulle uppskatta nivån på volatilitet i 
branschen för högt.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi ej kan avgöra vilken av handels- 
respektive industribranschen som är svårast att prognostisera. Vi kan därför 
varken motsäga eller bekräfta studierna av Bhaskar och Morris och Patz 
(1989).  
 
Hälsovårdsbranschens överreaktion tror vi kan förklaras av att branschen 
kraftigt påverkas av nyheter avseende forskning och nya läkemedel. En 
lyckad lansering av ett nytt läkemedel borde kunna innebära stora intäkter 
under patenttiden som i regel är relativt lång, varför en stark reaktion på 
sådan information kan förefalla rimlig. Likaså kan en misslyckad lansering 
innebära förluster då kapital som investerats i forskning mer eller mindre 
går förlorat. Viss press kan även uppstå på läkemedelsföretaget då 
patenttiden går ut och en intäktskälla därmed kan minska väsentligt till 
följd av ökad konkurrens.  
 
Hälsovårdsbranschens extrema underreaktion under perioden 1993-1996 
kan vara orsaken till den underreaktion vi finner för 1996 avseende 
samtliga företag. Bland de läkemedelsföretag som ingår i vårt urval under 
denna period finner vi utmärkande värden för Active Biotech och 
Raysearch Laboratories under 1996. Efter en positiv utveckling i v/a för 
båda företagen bryts trenden 1996 med klart lägre resultat medan 
konsensusprognosen fortfarande indikerar förväntningar om växande 
resultat. De tydliga felprognostiseringarna tror vi kan utgöra den 
huvudsakliga förklaringen av underreaktionen. Vår slutsats förutsätter att 
det har lämnats information som är negativ avseende företagens utveckling.  
 
 

9.7 Reflektion 
Huruvida de ekonomiska incitamenten eller teorier i marknadspsykologi 
förklarar analytikers beteende är svårt att avgöra. Enligt vår mening är det 
en samverkan mellan flera psykologiska faktorer och ekonomiska 
incitament som leder till överoptimism och överreaktion i prognoserna. Vi 
tror att informationen från företagsledningen och de ekonomiska 
incitamenten skapar en vilja hos analytiker att vara optimistiska i sin 
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framtidstro. Vi menar vidare att psykologiska faktorer förstärker 
optimismen och bidrar till analytikers överreaktion och överoptimism. 
Träffsäkra prognoser skulle med större sannolikhet kunna åstadkommas om 
psykologiska faktorer inte påverkade, men enligt vår mening är inte 
träffsäkerhet analytikers främsta mål. Deras beteende kanske därför inte 
kan förklaras av att de har svårt att lära av sina misstag, utan att de inte ser 
det som misstag. Flockbeteendet är ett sätt att legitimera deras agerande, 
eftersom huvuddelen av analytikerna då sätter liknande prognoser och 
ingen enskild analytiker kan anklagas.  
 
Om analytiker har vetskap om psykologiska faktorers påverkan ställer vi 
oss frågande till om de verkligen vill lära sig att undvika dem. Det är ovisst 
hur utbredd kunskapen i marknadspsykologi är hos analytiker. Länge har 
traditionell finansiering fokuserat på finansieringsteori. Det är först på 
senare tid som teorier i marknadspsykologi blivit mer erkända och 
uppmärksammade. Det är möjligt att analytiker inte har så stor kunskap i 
ämnet, varför de lättare påverkas. Vi ser ett intresse av att i framtiden 
studera medvetenheten kring marknadspsykologi bland analytiker. För att 
kunna avgöra vilka faktorer som har mest betydande inverkan på 
analytikerna behövs mer kunskap om deras tillvägagångssätt vid 
prognostisering. Det skulle sannolikt behövas goda psykologikunskaper 
och intervjuer för att utreda detta. Då det är ett känsligt ämne för analytiker, 
med tanke på att en sådan utredning faktiskt ifrågasätter deras prestationer, 
tror vi det är svårt att få dem att ställa upp på intervju och besvara frågorna 
ärligt. Intresset för denna vidare forskning är ändå stort då en hög 
medvetenhet om psykologiska faktorer bland analytiker torde innebära 
ökade förutsättningar för att undvika att påverkas av psykologiska faktorer. 
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10 Slutsatser 
 
 
När vi kommer hem från en resa uppstår ofta problemet att folk som inte 
har varit på vårt resmål har mycket begränsat intresse av att höra om våra 
upplevelser. Ett tag brukar vi kunna hålla intresset uppe, men snart brister 
det hos våra nära och kära. Det kan därför vara bra att för dem istället 
berätta en kortare version där de allra mest spännande händelserna 
presenteras. I våra slutsatser ges svar på vad uppsatsen avser att utreda.  
 
 
Vår undersökning visar att analytikers träffsäkerhet mellan 1987 och 2002 
vad gäller företag noterade på Stockholmsbörsen i flertalet fall har varit 
bristfällig. Orsaken till skevheten i prognoserna är oklar. Vi har dock funnit 
flera möjliga förklaringar till resultatet utifrån teorier i marknadspsykologi 
och analytikers ekonomiska incitament. Samband har även uppdagats 
mellan träffsäkerhet och tid till rapportgivning, volatilitet och branscher. 
Nedan besvaras uppsatsens frågeställningar. 
 

 Hur tenderar analytiker att prognostisera v/a med avseende på 
överoptimism/-pessimism och reaktion på tillgänglig information? 

 
Vårt resultat påvisar att analytiker är överoptimistiska och 
överreagerar på vinstinformation. Enbart ett fåtal regressioner 
indikerar träffsäkerhet, där våra hypoteser inte kan förkastas. Vi tror 
att analytikers ekonomiska incitament, med avseende på underhåll av 
affärsrelationer och inkomstbringande köprekommendationer, bidrar 
till en vilja hos analytiker att vara optimistiska. Det i sin tur ser vi 
som en orsak till överoptimism i prognoserna. Vidare menar vi att 
det faktum att analytiker får information från företagsledningen 
också kan bidra till överoptimismen i prognoserna. Detta då 
företagsledningens framställning kan vara överdrivet positiv, vilket i 
sin tur både medvetet och omedvetet kan påverka analytiker till 
överoptimistiska prognoser. Denna påverkan samt viljan att vara 
optimistisk kan förklara analytikers överreaktion på positiv 
vinstinformation. Enligt oss förstärks tendenserna till överreaktion 
och överoptimism av ett flockbeteende bland analytiker.  
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 Hur ser ett eventuellt samband ut mellan träffsäkerhet i prognoser 
och tid till rapportgivning? 
 
Tendensen till överoptimism och överreaktion är svagare i takt med 
att rapportgivning närmar sig. Detta innebär att prognosförmågan är 
sämre vid längre tidshorisont. Analytiker utvärderas vanligen genom 
sin senast givna prognos, vilket utgör en av de starkare orsakerna till 
denna tendens enligt vår åsikt. Vi menar vidare att affärsrelationer är 
vanligt förekommande, varför vi ser underhållet av denna relation 
som en ytterligare förklaring till tendensen att träffsäkerheten är 
lägre vid längre tidshorisont.  
 
Sammanfattningsvis ger analytiker överoptimistiska prognoser för att 
stimulera handeln och underhålla affärsrelationerna. Närmare 
rapporttidpunkt sänker de prognoserna för att visa sig mer träffsäkra 
inför investerarna. Detta är även till företagens fördel då 
förväntningarna sänks inför rapportering av v/a. 

 
 Hur ser ett eventuellt samband ut mellan träffsäkerhet i prognoser 

och volatilitet på Stockholmsbörsen?  
 
Vi har funnit tecken på att prognosförmågan är sämre vid högre 
volatilitet. I perioden med lägst volatilitet är prognoserna mest 
träffsäkra. Avseende övriga perioder är resultatet svårtolkat. 
Tvåårsprognoserna ger stöd för ett samband samtidigt som 
ettårsprognoserna talar emot det.  
 
Ett samband mellan överdriven volatilitet och överreaktion har också 
uppdagats. Det är tänkbart att analytikers överreaktion leder till 
överdriven volatilitet. Vi ser även möjligheten att analytiker påverkas 
av den överdrivna volatiliteten och därigenom överreagerar. Detta 
betyder att analytiker både kan påverka och påverkas av volatiliteten. 
Det är dock oklart i vilken riktning påverkan är starkast. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att viss försiktighet vad gäller 
analytikers prognoser som investeringsunderlag torde vara befogat 
vid högre volatilitet på aktiemarknaden.  
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 Vilka är de eventuella skillnaderna i analytikers prognosförmåga för 
företag med olika branschtillhörighet?  

 
Skillnader i analytikers prognosförmåga med avseende på företagens 
branschtillhörighet indikeras av starkast överreaktion på 
vinstinformation i hälsovårds- och industribranscherna samt tydligast 
överoptimism i handels- och IT/telekombranscherna.  
 
IT/telekombranschen har utmärkt sig genom att indikera högst 
överoptimism och hög grad av överreaktion jämfört med övriga 
branscher. Under vår undersökningsperiod har analytikerna därmed 
varit minst träffsäkra för IT/telekombranschen, vilket troligen hänger 
samman med branschens framfart under 1990-talet. Likaså har denna 
bransch högst volatilitet jämfört med övriga branscher, vilket styrker 
att ett samband föreligger i enlighet med föregående 
problemformulering. 
 
Hälsovårdbranschens överreaktion kan förklaras av att osäker 
forskning starkt påverkar vinsten. Beroendet av forskning leder till 
att analytiker lägger för stor vikt vid nyheter avseende forskning och 
nya läkemedel, det vill säga de överreagerar på sådan information.   
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Appendix 1  
Regressionsekvationen som används är: 
 
VFv/a = α + βPFv/a + ε 
 
VFv/a utgör verklig förändring i v/a. För ettårsprognoser beräknas den 
genom VFv/a(t) – VFv/a(t–1) och för tvåårsprognoser genom VFv/a(t+1) – 
VFv/a(t-1). För att göra värdena för företagen jämförbara har vi 
normaliserat variablerna genom division med standardavvikelsen. Den är 
beräknad på v/a för hela tidsserien för respektive företag. 
 
PFv/a står för den prognostiserade förändringen av v/a och beräknas för 
ettårsprognoser som PFv/a(t) – VFv/a(t–1)och för tvåårsprognoser som 
PFv/a(t+1) – VFv/a(t –1). Likt ovan har vi även normaliserat dessa 
variabler. 
 
ε är en slumpvariabel. Slumpvariabeln förklarar tillfälliga avvikelser 
mellan PFv/a och VFv/a. Enligt sannolikhetsläran bör positiva och negativa 
avvikelser summeras till noll, därav slumpvariabelns förväntade värde på 
noll (Picconi, Romano och Olson, 1993).  
 
 

Illustration av olika alphavärden
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Figur 1: Illustration av olika alphavärden.  

 
I figur 1 illustreras innebörden av olika α–värden. Den prickade linjen visar 
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ett α < 0 som skär Y-axeln nedanför origo. Vid en prognostiserad 
förändring i v/a på ett skulle den verkliga förändringen i v/a vara noll för 
den prickade linjen. Prognoser då α < 0 tyder på överoptimism. De är 
systematiskt överoptimistiska, då denna snedvridning gäller proportionellt 
för prognoserna. Den streckade linjen visar regressionslinjens placering vid 
ett α > 0. Regressionslinjen skär då Y-axeln ovanför origo, vilket istället 
tyder på systematisk överpessimism i prognoserna. (Givoly, 1985)  
 
 

Illustration av olika betavärden
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Figur 2: Illustration av olika betavärden. 

 
Figur 2 illustrerar innebörden av olika betavärden. Den prickade linjen 
visar lutningen på regressionslinjen vid ett β < 1. Vid en prognostiserad 
förändring i v/a på ett blir den verkliga förändringen i v/a 0,5 för den 
prickade linjen. Analytiker reagerar då kontinuerligt för starkt på 
information vid prognostisering, det vill säga ett β < 1 tyder på 
överreaktion på tillgänglig information vid prognostillfället. Den streckade 
linjen i figur 2 illustrerar ett β > 1, vilket istället indikerar en för svag 
reaktion på tillgänglig information vid prognostillfället. (Givoly, 1985) 
 
Signifikanstest genomförs då stickprovsdata används för att uttala sig om 
populationen. Populationen definieras i uppsatsen som samtliga analytikers 
prognoser för företag noterade på Stockholmsbörsen. 
Regressionskoefficienterna α och β signifikanstestas genom att t-värden 
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beräknas. Då våra mothypoteser uttrycks som α ≠ 0 respektive β ≠ 1 
används ett dubbelsidigt t-test. Därmed testas att α respektive β varken är 
större eller mindre än 0 respektive 1. Genom t-värdena ges svar på 
huruvida α är signifikant skild från noll samt β signifikant skild från ett. 
(Edling och Hedström, 2003) Beroende av antal frihetsgrader16 kan det 
relevanta t-värdet avläsas ur tabell. Vid t-värden över 1,96 eller under -1,96 
kan nollhypotesen förkastas vid ett 95 % -igt konfidensintervall, vilket är 
det konfidensintervall som vanligen tillämpas.  Tillämpas en 
signifikansnivå på 10 % är t-värdena 1,645 respektive -1,645, och används 
en nivå på 1 % är värdena 2,576 samt -2,576. Dessa t-värden gäller för 
frihetsgrader över 120. Vid regressioner där vi har färre observationer blir 
relevanta t-värden högre. (Johnson och Kam-Wah, 1998) 
 
Trots att regressionskoefficienterna signifikanstestas finns alltid en risk att 
vi drar felaktiga slutsatser i populationen då vi använder oss av 
stickprovsdata. Risken finns att en falsk hypotes inte förkastas eller att en 
sann hypotes förkastas. Det är även av vikt att skilja mellan styrkan på ett 
samband mellan två variabler och huruvida de är signifikanta. Ett relativt 
stort urval kan få ett samband att bli statistiskt signifikant även då 
sambandets styrka är svagt och eventuellt inte har något vetenskapligt 
värde. Det är därför viktigt att inte enbart beakta huruvida sambandet 
mellan variablerna är signifikanta, utan även ta hänsyn till 
regressionskoefficienternas storlek samt deras betydelse för studien. 
(Edling och Hedström, 2003)  
 
Sannolikheten för att vi förkastar en sann hypotes är lika med 
signifikansnivån, i vårt fall en, fem eller tio %. Det kan också hända att vi 
ej förkastar en hypotes som är falsk. Sannolikheten för ett sådant fel kan 
inte fastställas lika enkelt, men det kan konstateras att vid försök att minska 
den första typen av fel, det vill säga att förkasta en sann hypotes, ökar 
risken för den andra typen av fel där vi inte förkastar en falsk hypotes. 
(Edling och Hedström, 2003)  
 
Determinationskoefficienten, R2, är ett mått på regressionssambandets 
förklaringsgrad eller annorlunda uttryckt hur stor del av variationen i den 
beroende variabeln, i vårt fall VFv/a, som förklaras av den oberoende 
variabeln, i vårt fall PFv/a (Andersson, Jorner och Ågren, 1994). R2 
varierar mellan noll och ett, där ett värde på ett fås om alla observerade 
                                                 
 
16 Frihetsgrader bestäms till n-1, där n = antalet observationer i urvalet. 
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punkter ligger på regressionslinjen, det vill säga ett perfekt samband 
föreligger. Om R2 däremot får ett värde på noll är den skattade linjen 
parallell med X-axeln. Regressionssambandet har i ett sådant fall inget 
förklaringsvärde. (Dahmström, 2000) 
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Appendix 2 
Nedan presenteras årlig genomsnittlig volatilitet för respektive bransch. 
 

År 

Genomsnittlig 

volatilitet i % 

Genomsnittlig 

volatilitet i % 

Genomsnittlig 

volatilitet i % 

Genomsnittlig 

volatilitet i % 

Genomsnittlig 

volatilitet i % 

   Handel  Industri Hälsovård IT/telekom Finans 

1996 15,083 11,836 18,403 29,625 13,715 

          

1997 22,330 17,399 25,156 31,493 17,418 

          

1998 26,271 21,595 27,399 42,607 24,841 

          

1999 23,980 14,033 21,258 35,594 18,136 

          

2000 31,425 16,690 25,719 54,865 21,544 

          

2001 28,942 20,067 20,178 60,737 27,021 

          

2002 29,489 23,759 27,601 65,229 29,445 

            

Medelvärde: 25,360 17,911 23,674 45,736 21,731 

   

Tabell 1: Årlig genomsnittlig volatilitet i procent för varje bransch mellan 1/1 1996 till 31/12 2002 (Egen 

bearbetning: Gustavsson, 2004-05-14).  

 

 




