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1. Inledning 
 
I följande kapitel har vi för avsikt att visa kopplingen mellan redovisningen och 

aktiemarknaden, genom att ge en överblick över tidigare forskning inom detta område. 

Därefter följer en kort beskrivning av redovisningen och aktiemarknadens funktioner 

som åtföljs av problemdiskussion, syfte samt studiens avgränsningar. 

 

 
”På lång sikt är sambandet mellan vad som sker i företaget och vad som 

händer med dess aktie 100 procent.” 

Källa: Aktiespararen, nr 6/7, 2003 (s.40) 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Kan en investerare få hjälp av företagens redovisning för att öka värdet på 

sin placering? Denna fråga är aktuell och har studerats av många forskare.  

Kan aktieplacerare fatta investeringsbeslut baserade på prognoser, som 

delvis utgår från redovisningen, och därigenom uppnå en önskvärd 

avkastning? 

 

Tidigare forskning inom området redovisningsmått och marknadsvariabler, 

som genomfördes av Beaver år 1968, behandlar 

redovisningsinformationens påverkan på aktiemarknaden. Samma år 

genomförde Ball & Brown en undersökning om huruvida publicering av 

information reviderar individers framtida förväntningar om företag och på 

så sätt aktieavkastningen. Forskningsprojekten påvisade ett samband 

mellan oförmodade kursförändringar och resultatförändringar. Lev fortsatte 
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dessa studier år 1989, vilka visade på ett svagt samband mellan det 

redovisade resultatet och aktiens avkastning.1  

 

I Sverige undersökte Forsgårdh & Hertzen år 1975 informations påverkan 

på aktiekurser. De kom, liksom Beaver och Ball & Brown, fram till att 

resultatinformation hade en viss betydelse vid värdering av aktier. Deras 

förslag var att byta ut resultatmåttet mot räntabilitet på eget kapital för att 

därigenom se om det måttet i större utsträckning påverkar aktiers effektiva 

avkastning. En annan forskare inom området är Runsten som år 1998 

studerade relationen mellan aktiekurssättning och räntabilitet på eget 

kapital. Studien visade att det fanns ett svagt samband emellan de ingående 

variablerna. Skogsvik studerade år 2002 huruvida olika redovisningsmått 

var användbara för att prognostisera företagens räntabilitet på eget kapital. 

Liksom Runsten hade hon till syfte att se i vilken utsträckning 

redovisningsmåtten var relevanta i den bemärkelsen att de förklarade 

aktieavkastningen. Studien visade att prognostiserad räntabilitet till en viss 

del förklarade kurssättningen och därmed den effektiva avkastningen. 

 

Aktiemarknad 

Aktiemarknadens huvuduppgift är att förse företag med kapital, vilket sker 

genom överföring av kapital från dem som har överskott på pengar till dem 

som är i behov av finansiering2. Ett företag som strävar mot att växa är 

tvunget att införskaffa kapital via banklån och/eller aktiemarknaden. 

Finansiering med hjälp av riskkapitalister ökar det egna kapitalet i företaget 

och är alternativet om företaget vid tillfället har en hög belåningsgrad. För 

den risk som aktieägarna bär kräver de kompensation i form av dels årlig 

                                                 
1 Runsten, 1998 
2 Finansinspektionen, 2001 
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utdelning dels genom förhoppning om kurstillväxt.3 Primärt är det den 

prognostiserade vinsten som ligger till grund för utdelningen4. Företag utan 

vinst har inget att dela ut och det finns heller ingen potential för aktiekursen 

att öka om det inte finns en tro på ökad framtida vinst. 

 

Aktiemarknaden i Sverige har fått en allt större betydelse för allmänheten 

som under det senaste decenniet har ökat sitt intresse för aktier. En 

bidragande faktor har varit låg inflation och som följd av detta låga räntor 

vilket lett till att pensionssparande i aktiefonder har ökat. Dessa faktorer 

gynnar aktiemarknaden gentemot andra sparformer.5 

 

Redovisning 

Redovisningen är en informationskälla för främst aktieägare och långivare6. 

Redovisningsinformationen används för att ge underlag för olika beslut och 

prognoser samt för att utvärdera redan tagna beslut. Investerare använder 

redovisningsinformation för att kunna göra prognoser av framtida 

kassaflöden och därigenom prissätta aktier i syfte att uppnå lönsamma, 

långsiktiga placeringar på aktiemarknaden. För att kunna dra nytta av 

redovisningsinformation, vid placeringsbeslut, krävs att redovisningen ger 

en trovärdig och rättvisande bild av företaget7. Redovisningen baseras på 

olika värderingsprinciper, såsom försiktighetsprincipen och 

anskaffningsprincipen, som har sina svagheter i att det justerade egna 

kapitalet (bokförda värdet) oftast inte återspeglar det egna kapitalet som 

värderas på marknaden (marknadsvärdet). Justerat eget kapital som inte 

avspeglar det sanna värdet snedvrider räntabilitetsmåttet, av det skälet att 

justerat eget kapital används vid beräkningen av räntabilitetsmåttet. Den 
                                                 
3 Bernhardsson, 1996    
4 Beaver, 1998 
5 Finansinspektionen, 2001 
6 Olson, Falkman, Pauli, 1995 
7 Ibid. 
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nya redovisningsstandarden IAS/ISFR, som implementerades den 1 januari 

2005, kommer förhoppningsvis bidra till ett ökat förtroende för 

redovisningsinformationen vid aktievärderingen. Detta kan stärka 

kopplingen mellan redovisningsinformation och aktiemarknaden. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

En förutsättning för att företag ska kunna uppfylla förpliktelser gentemot 

sina intressenter är att de genererar framtida kassaflöden, vilka utgör 

grunden för aktievärdering.8 Från redovisningen hämtas relevanta mått som 

används för att prognostisera de framtida kassaflödena9. Resultatet, som är 

ett användbart mått för prognostisering av kassaflöden, har en stor 

betydelse för intressenterna, främst aktieägarna, eftersom deras utdelning 

påverkas av storleken på resultatet. Aktieägarna har sina krav i form av att 

de vill få tillbaka satsat kapital och utöver detta en viss avkastning som 

består av utdelning plus kurstillväxt. Avkastningskravet från aktieägarna 

bestäms utifrån alternativa placeringar.10 Om företagets prestation, vilken 

speglas av räntabilitetsmåttet, inte når upp till kravet från ägarna, sjunker 

förtroendet för företaget och ingen vill satsa sina pengar i ett sådant företag. 

Utan riskkapitalisters insatser hämmas företagets fortlevnad och 

utveckling.11  

 

Den nära kopplingen mellan räntabilitet på eget kapital och aktiers 

avkastning torde indikera att det finns ett starkt samband mellan de båda. 

                                                 
8   Johansson, Östman, 1992 
9   Gröjer, 2002 
10 Johansson, Östman, 1992 
11 Ibid. 
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Däremot påvisade inte studierna som genomfördes av Skogsvik12 och 

Runsten13 att det råder ett starkt samband. Skogsvik genomförde studien på 

verkstads- och skogsindustriföretag medan Runsten i sin studie undersökte 

hela marknaden med undantag för fastighetsbranschen och 

investmentbolag. Om undersökningarna istället skulle ha innefattat 

homogena branscher, kunde detta då ha påverkat resultaten? Skulle 

sambanden ha blivit starkare då? Är de prognostiserade räntabilitetsmåtten 

bra mått för att återspegla framtiden? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka sambandet mellan räntabilitet på eget kapital 

och aktiers effektiva avkastning. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

• Undersökningens målgrupp är personer med baskunskaper inom 

finansiering, redovisning samt statistik. Undersökningen lämpar sig 

för alla som har intresse för aktiehandel. 

 

• Sambandet undersöks utifrån prognostiserad räntabilitet på eget 

kapital och aktiers verkliga effektiva avkastning. 

 

                                                 
12 Skogsvik, 2002 
13 Runsten, 1998 
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• I vår studie använder vi oss av publicerade konsensusprognoser 

avseende räntabilitet på eget kapital. 

 

• Vår studie omfattar tiden 1997 till 2004. 

 

• Då tidigare studier omfattade heterogena grupper av företag, vill vi 

försöka se om ett homogent urval har större påverkan på sambandets 

styrka. På grund av tiden vi har till vårt förfogande är det av 

praktiska skäl orimligt att undersöka alla branscher för sig. Därför 

har vi valt att undersöka företag tillhörande branschen 

Konsumentvaror enligt Affärsvärldens aktieindikator 2004. Motivet 

för valet grundar sig i vårt intresse för såväl klädesbranschen liksom 

dagligvaruhandeln. Dock omfattas Affärsvärldens indelning inte bara 

av företag tillhörande dessa kategorier, varför andra företag 

tillkommer. 

 

• Studien omfattar endast företag noterade på Stockholms fondbörs. 
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1.5 Disposition 
 

2 Redovisning,  
Aktiemarknad & 

dess koppling 

Kapitel 2 inleds med en 
beskrivning av de modeller, som 
vi anser är relevanta för 
uppsatsens syfte. Dessa modeller 
mynnar ut i en modell, som 
inspirerats av Forsgårdh & 
Hertzens studie om 
redovisningsinformationens 
påverkan på aktiemarknaden. 

Kapitel 3 redogör för den metod 
vi använt oss av. Vidare beskrivs 
tillvägagångssättet, från 
datainsamling till färdigt 
bearbetat material. I detta kapitel 
har vi även för avsikt att redogöra 
för vårt tankesätt och hur det 
påverkat de val vi har gjort. 

3 Metod 

Kapitel 4 redovisar resultat av 
utförda regressioner.  4 Resultat 

Kapitel 6 tar upp generella 
slutsatser som kan dras, samt en 
diskussion kring dessa. Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatt 
forskning. 

6 Redovisning - en guide 
till värdetillväxt? 

Kapitel 5 väver samman det 
empiriska materialet och våra 
teoretiska utgångspunkter i 
kapitel två, i avsikt att kunna 
uppfylla vårt syfte. 

5 Tolkning av data 
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2. Redovisning, Aktiemarknad & 
dess koppling 

Detta kapitel inleds med en motivering till varför vi tycker de valda modellerna är 

relevanta för uppsatsen. Det följs av en beskrivning av tre olika värdekoncept för att 

tydliggöra kopplingen mellan redovisningen och aktiemarknaden. Därefter beskriver vi 

redovisningens och aktiemarknadens syfte med tillhörande teorier. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse över tidigare gjorda studier där sambandet mellan 

redovisningsinformation och aktiemarknad studerats. Vi kommer även att belysa vår 

syn på aktiemarknaden och våra förväntningar på resultatet. 

 

För att motivera vårt val av nedanstående modeller vill vi, innan vi mer 

djupgående går in på de olika modellerna, kort berätta om våra tankar 

beträffande valen. Anledningen till att vi finner de olika värdekoncepten 

relevanta är att de indirekt visar kopplingen mellan redovisningsmåttet 

räntabilitet på eget kapital, 
∧

eR  och aktiens avkastning, re. Räntabilitet på 

eget kapital påverkas, utöver vinstprognoser, av dess bokförda värde (JEK). 

Aktiens effektiva avkastning påverkas utöver utdelningen av kurstillväxt. 

Det ekonomiska värdet ligger till grund för aktiens prissättning på 

marknaden och beror på investerarnas förväntningar. 

 

Då tidigare studier mellan redovisningsmått och marknadsvariabler visade 

på ett svagt samband, ser vi ingen anledning att vi ska förvänta oss ett 

starkt samband mellan
∧

eR och re, varför hypotesen om effektiva marknader 

är av betydelse för vår undersökning. En förklaring till varför marknaden 

inte är fullständigt effektiv kan vara olika psykologiska faktorer och dess 

påverkan på marknaden, varför vi även finner det naturligt att beskriva 

dessa faktorer. 
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2.1 Värdekoncept 
 

Enligt klassisk ekonomisk teori beräknas aktievärdet som summan av 

förväntade framtida kassaflöden diskonterade till nuvärde. Beroende på om 

värdet är högre eller lägre än vad investeraren själv har en förväntning om 

fattar han/hon köp- och säljbeslut och agerar därefter på aktiemarknaden. 

Förväntningar om framtida kassaflöden kan variera hos olika investerare 

och aktiepriserna på marknaden blir ett resultat av samtliga investerares 

handlande.14  

 

Redovisning är ett verktyg som har för avsikt att mäta och beskriva 

finansiella konsekvenser av ett företags verksamhet under en bestämd 

tidsperiod15. Redovisningen genererar information om verksamhetens 

finansiella resultat under den förflutna perioden och visar företagets 

förmåga att förränta ägarnas kapital. Redovisningsinformationen 

tillsammans med investerares förväntningar om framtida kassaflöde ligger 

till grund för köp- och säljbeslut på aktiemarknaden. Mikael Runsten 

identifierar i sin avhandling tre olika värdekoncept vid företagsvärdering. 

Han menar att värdering av företag kan ske utifrån tre olika startpunkter 

vilka benämns bokfört värde, marknadsvärde samt ekonomiskt värde.16 

Hur dessa värden placerar sig i tiden framgår av figur 2.1. 

 

 

                                                 
14 Runsten, 1998 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Värdekoncept 

Handel mellan 
investerare på 

börsen 

Faktiska  
kassaflöden 

Förväntade  
kassaflöden 

Bas för  
Bokfört Värde 

Bas f ör  
Ekonomiskt Värde 

Marknadsvärde 

T
E

Tid 

S

 

Figur 2.1 Värdekoncept (Runsten, 1998, sid 5) 

 

Alla värden har en koppling till varandra. Det bokförda värdet är ett statiskt 

värderingsmått grundat på historiken, medan det ekonomiska värdet är de 

förväntade framtida kassaflödena diskonterade till nuvärde. 

Marknadsvärdet bestäms genom investerares agerande på aktiemarknaden. 

All publik information, både historisk och prognostiserad, är inkluderad i 

marknadspriset. Utifrån denna information gör investerare sina köp- och 

säljbeslut, vilket i sin tur bestämmer utbudet och efterfrågan på 

aktiemarknaden och därmed marknadspriset. 

 

Bokfört värde 

Bokfört värde, justerat eget kapital, mäts vid en viss tidpunkt. Det är 

således ett statiskt mått som visar en ögonblicksbild av företaget. 

 

JEK = BV = T – S 

 

Marknadsvärde 

Aktiers marknadsvärde bestäms på börsen via handel med aktier. 

Investerare agerar på aktiemarknaden genom att köpa och sälja aktier. 
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Aktievärderingar görs utifrån den information som är tillgänglig på 

marknaden. Genom handel på aktiemarknaden uppstår ett jämviktspris, 

som återspeglar aktiens marknadsvärde vid en viss tidpunkt. 

 

Ekonomiskt värde 

Ekonomiskt värde beräknas som summan av framtida kassaflöden 

diskonterade till nuvärde17: 

 

 

 

DIVt  är utdelningen år t,  
re är diskonteringsräntan eller aktieägarnas avkastningskrav, 

är summan av diskonterade utdelningar från år ett till 
oändligheten. 

 

Diskonteringsräntan eller aktieägarnas förväntade avkastningskrav bestäms 

utifrån den riskfria räntan som består av förväntad inflation och realränta. 

Ofta likställs den riskfria räntan med räntan på en statsobligation. 

Investering i aktier är en riskabel affär, varför aktieplacerare kräver 

kompensation i form av riskpremie, utöver den riskfria räntan.18 Risken 

uppstår genom fluktuationer i den framtida utdelningen och 

värdeutvecklingen, vilket beror på den allmänna utvecklingen på 

marknaden (marknadsrisk) samt företagets specifika förutsättningar 

(företagsspecifik risk) 19. Ju mer aktieavkastningen fluktuerar över tiden 

desto högre risk att avkastningen blir mindre än kravet20. 

 

                                                 
17 Brealey, Myers, 2003 
18 Carlson, 2001 
19 Finansinspektionen, 2001:3 
20 Carlson, 2001 
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Den grundläggande modellen förutsätter att investeraren har en lång 

placeringshorisont. Om investeraren har en relativt kort placeringshorisont, 

får han/hon tillgång till både utdelningen och kurstillväxten21: 

 

 

 

Enklare formler för aktievärdering har varit utgångspunkten för andra 

modeller där hänsyn tas till en mängd olika faktorer såsom 

räntabilitetsprognoser och utdelningstillväxt. Vi vill kommentera en av 

modellerna, Affärsvärldens värderingsmodell 1, som värderar det egna 

kapitalet utifrån bolagets lönsamhet, (Re-prognos): 22 

 

 

 

eR
∧

 är prognostiserad räntabilitet på eget kapital,  

JEK  är bokfört värde på eget kapital. 

 

Modellens hörnsten är att ett företag måste uppnå en acceptabel lönsamhet 

för att det egna kapitalet skall värderas till 100 procent. Med acceptabel 

lönsamhet menas att vinsten skall vara tillräckligt stor för att ge 

kompensation för inflation, och därutöver en realränta och en riskpremie. 

Modellen gäller under vissa förutsättningar, nämligen att eR
∧

  är långsiktigt 

uthållig, framtida vinster är utdelningsbara, avkastningskravet går att 

fastställa objektivt och är oförändrat över tiden. I ett företag som har en 

långsiktig uthållig lönsamhet motsvarande investerarnas förväntade 

avkastning, värderas vanligtvis det bokförda värdet till 100 procent. 

Modellen tar inte hänsyn till andelen utbetald vinst utan det är den 
                                                 
21 Brealey, Myers, 2003 
22 Affärsvärldens placeringsguide, 1996 
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långsiktiga eR
∧

 som är av betydelse. Om eR
∧

 är lika med re, kommer aktiens 

marknadsvärde vara lika med justerat eget kapital per aktie. Med andra ord 

kan vi säga att alla tre värdena skall vara lika med varandra (om eR
∧

= re blir 

eR
∧

/re = 1 och  JEK = Po = EV).  Om Re-prognosen är högre än ägarnas 

avkastningskrav, värderas företaget till mer än dess bokförda värde.23 

 

 

2.2 Redovisning 
 

Aktieägare söker redovisningsinformation dels för att underlätta beslut med 

Investment focus då de tar redovisningsinformationen till hjälp vid 

placeringsbeslut24. Utifrån redovisningsinformationen gör investerare 

prognoser gällande framtida resultatutveckling. En ytterligare anledning till 

varför aktieägare söker redovisningsinformation är att underlätta beslut 

med Stewardship focus, vilket innebär att de med hjälp av informationen 

kan följa upp företagsledningens intentioner. Då merparten av placerare 

inte innehar ett så stort antal aktier att de kan påverka företagsledningens 

agerande används redovisningsdata främst som underlag vid 

investeringsbeslut.25 

 

Fram till år 2005 baserades redovisningen på olika värderingsprinciper, 

såsom försiktighetsprincipen och anskaffningsprincipen. Dessa har sina 

brister i form av att det bokförda värdet inte alltid återspeglar verkligheten. 

Det är viktigare att ge en rättvisande bild än vissa allmängiltiga fakta som 

till exempel anskaffningsvärde26. För att underlätta värderingen av aktier 

                                                 
23 Affärsvärldens placeringsguide, 1996 
24 Skogsvik, 2002 
25 Ibid. 
26 Beaver, 1998 
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för investerare infördes en ny redovisningsstandard den 1 januari 2005, 

som har till syfte att ge en mer rättvisande bild än de tidigare använda 

principerna. Implementeringen av den nya redovisningsstandarden kan 

bidra till en starkare tilltro till redovisningsinformationen, vilket kan få till 

följd att företag lättare kan erhålla riskkapital från aktiemarknaden27.   

 

Utvecklingen mot en så kallad rättvisebaserad redovisning, det vill säga en 

redovisning som utgår från verkligt värde, skulle enligt finansinspektionen 

(2001:3) bidra till att minska gapet mellan traditionell redovisning och 

analytikernas företagsvärdering. Som nämnts tidigare återspeglar inte alltid 

det bokförda värdet (JEK) det egna kapitalet som värderas på marknaden 

(marknadsvärdet). Detta får till följd att räntabilitetsmåttet kan snedvridas 

via ett felaktigt bokfört värde då justerat eget kapital används för att 

beräkna räntabilitetsmåttet. 

 

 

2.3 Aktiemarknad 
 

”Kapitalet bör alltid söka sig till de områden och de företag där tillväxten 

och lönsamheten är bäst. Det är själva grunden i en marknadsekonomi.” 

Källa: Dagens Industri, 2005-03-02  

 

Aktiemarknadens huvuduppgift är att överföra kapital från dem som har 

överskott av kapital till dem som är i behov av finansiering. Investerare har 

möjlighet att placera sitt kapital till en högre avkastning än riskfria 

alternativ medan företag som behöver kapital för vidareutveckling, 

                                                 
27 Rihai - Balkaoui, 1992 
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härigenom får monetära resurser. På det sättet bidrar aktiemarknaden till 

samhällets välfärd och ekonomiska utveckling.28 

 

Aktiemarknaden gör det möjligt att handel med aktier sker snabbt och till 

låga transaktionskostnader29. Investerare har möjlighet att köpa aktier som 

motsvarar deras avkastningskrav och riskaversion eller sälja de aktier som 

inte längre uppfyller deras förväntningar. Aktiemarknaden, som 

informationsförmedlare, måste skapa förutsättningar för en rättvisande 

företagsvärdering. Aktiepriser bör återspegla investerares förväntningar om 

framtida kassaflöden och avkastningskrav (diskonteringsräntor). Detta är 

viktigt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, då aktiemarknadens 

förmåga att korrekt prissätta aktier i slutändan påverkar vilka företag som 

expanderar och vilka som försvinner från marknaden.30  

 
"I kravet på relevans ligger att informationen skall ha ett sådant innehåll att 

den ger aktiemarknaden god vägledning vid bedömningen av hur den 

påverkar aktiekursen." 

Källa: Börsregler, 2003/2004 (s.27) 

 

En väl fungerade aktiemarknad förutsätter att investerarnas förväntade 

aktieavkastning ligger i nivå med marknadens krav. Om den förväntade 

avkastningen överträffar marknadens krav, vill flera investera och därmed 

ökar kurserna till dess att ett nytt jämviktsläge uppnås. Det motsatta gäller 

om förväntade avkastningen är lägre än marknadens krav. Detta ger 

incitament till att företagets räntabilitet på eget kapital också skall 

överensstämma med förväntad avkastning och marknadens krav.31 Om 

marknaden är effektiv, borde aktiekurserna vara motiverade, det vill säga 
                                                 
28 Finansinspektionen, 2001:3 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Johansson, Östman, 1992 
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att all information redan återspeglas i kurserna32. En rationell investerare 

letar efter den placering, som ger en hög avkastning i relation till risk. 

 

 

2.3.1 Effektiv marknadshypotes 
Aktiemarknadens effektivitet spelar en stor roll sett ur ett 

samhällsperspektiv. Effektiviteten är en premiss för att aktiemarknaden på 

ett effektivt sätt ska fördela resurserna i samhället.33 Påståendet, etablerat 

av Eugene Fama, om att priserna på olika värdepapper omedelbart 

avspeglar all relevant, det vill säga kurspåverkande information, benämns 

som den effektiva marknadshypotesen.34 Fair game model är ett sätt att 

förklara dess innebörd och innebär att det inte finns någon skillnad mellan 

den verkliga avkastningen, exempelvis på en investering i aktier, och den 

förväntade avkastningen.35  

 
”The securities market is a fair game if there is no systematic difference 

between the actual and expected returns on securities.” 

Källa: Blake, 1990 (s.244) 

 

ri,t+1=E(ri,t+1│Ωt)+εi,t+1  där 
 

ri,t+1  aktien i:s verkliga avkastning i perioden t+1,  
E (ri,t+1│Ωt) aktien i:s förväntade avkastning i period t+1 baserad på  Ωt 

som anger den information som finns tillgänglig i period t, 
εi,t+1 felterm som fångar upp prognosfelet i aktien i:s avkastning 
 

                                                 
32 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
33 Skogsvik, 2002 
34 De Ridder, 2002 
35 Blake, 1990 
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Fama menar att eftersom marknaden snabbt anpassar sig till ny information 

betalar investerare alltid ett rättvist (fair) pris. Investerare behöver därför 

endast besluta vilken risk i förhållande till avkastning de vill ta och hur 

mycket risk de måste ta i syfte att få mer eller mindre förväntad avkastning. 

De behöver inte bekymra sig om att välja ut aktier (stock picking) då de kan 

handla under antagandet att aktierna är rättvist prissatta.36 

 

Det första forskningsresultatet rörande effektiva marknader uppvisade ett 

oregelbundet mönster i aktiers avkastning. Förändringar i aktiekurser 

visade sig vara slumpmässiga varför begreppet Random walk kom till, som 

innebär att avkastningen på aktier saknar systematik. Enligt hypotesen om 

effektiva marknader rör sig aktiekurserna som i en Random walk.37 För 

aktiekurser med slumpmässig rörelse utan drift, kan det framtida priset 

(Pt+1) beräknas med utgångspunkt från dagens pris och en slumpmässig 

felterm (εt+1).38  

 

Pi,t+1= Pi,t+ εi,t+1 

 

Marknadseffektivitet i svag form 

I den svaga formen av marknadseffektivitet återspeglar aktiekurserna all 

historisk information gällande aktien. Att analysera historiken är därför inte 

till någon hjälp för att beräkna framtida priser på aktien och därigenom 

hitta under- eller övervärderade aktier. Utvecklingen av aktiekurserna kan 

därför inte förutsägas. 

 

                                                 
36 http://www.ifa.com, 2005-04-11 
37 De Ridder, 2002 
38 Blake, 1990 
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Marknadseffektivitet i mellanstark form 

I den mellanstarka formen av effektivitet speglar aktiepriserna å ena sidan 

den historiska utvecklingen, å andra sidan annan tillgänglig information 

såsom årsredovisningar, kvartalsrapporter, makroekonomiska händelser 

etc. 

 

Marknadseffektivitet i den starka formen 

Om marknaden är starkt effektiv återspeglar aktiekurserna historiska data 

såväl som allmän information och insiderinformation. 

 

 

2.3.2 Psykologiska effekter 
Aktiemarknadspsykologi är ett fenomen som hämmar effektiviteten på 

marknaden. I och med att effektiviteten hämmas faller det sig naturligt att 

sambandet mellan konsensusprognoserna och den verkliga effektiva 

avkastningen är långt ifrån fullständigt. Om istället alla investerare skulle 

agera rationellt och därmed undvika alla psykologiska fällor skulle all 

tillgänglig information återspeglas i aktiekurser.  Bevis som talar mot den 

effektiva marknadshypotesen kallas för anomalier och innebär avvikelser 

från det som vanligtvis är normalt och inte kan förklaras av teorin. Det var 

under 1980-talet som forskare i sina studier kom fram till att avkastningen 

på aktier inte kunde förklaras med hjälp av kända teorier som CAPM och 

EMH. När fler och fler anomalier sedan dök upp ifrågasatte forskare 

huruvida priset på en aktie egentligen kunde förklaras av de traditionella 

teorierna. 39 

 

                                                 
39 Shefrin, 2002 
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Positiva prognoser av analytiker 

Aktieanalytikers köp-, sälj- och avvaktarekommendationer till investerare 

tenderar enligt en undersökning baserad på 6 000 företag att till största 

delen, 69 procent, utgöras av köprekommendationer följt av 

rekommendationer att avvakta på 30 procent och säljrekommendationer på 

endast 1 procent. Shiller hävdar att en så liten andel säljrekommendationer 

kan bero på att det berörda företaget kan vara missnöjt, vilket kan få till 

följd att företaget helt eller delvis avstår från att lämna information till 

analytikerna. Ovanstående kan vara en tänkbar förklaring till varför 

analytiker inte gärna ger säljrekommendationer, trots att detta vore 

naturligt.40 I vår uppsats kan detta fenomen speglas i att vissa analytikers 

eR
∧

 inte omfattar all relevant information, eftersom företagen avstått från att 

lämna ut denna.  

 

”Pride and Regret” 

 
”People avoid actions that create regret and seek actions that cause pride” 

Källa: Nofsinger, 2002 (s.22) 

 

Känslan av stolthet och ängslan samt oro som kan uppstå över 

misslyckanden är ett psykologiskt beteende som uppmärksammats på 

aktiemarknaden. Hersh Shefrin och Meir Statman menar att rädsla för 

ånger och sökandet efter stolthet orsakar att investerare blir benägna att 

sälja vinnare för tidigt och hålla kvar förlorare för länge.41 Att som 

investerare ihärdigt hålla kvar sina förlorare, istället för att sälja aktier som 

går dåligt, har att göra med att försäljningen för många är ett bevis på en 

dålig investering och en känsla av misslyckande. Att tidigt sälja 

                                                 
40 Shiller, 2000 
41 Nofsinger, 2002 
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vinnaraktierna görs i syfte att så snabbt som möjlig säkra vinsten trots att 

toppkursen inte är nådd. En investerare har benägenhet att sälja 

vinnaraktier istället för förlorare för att därigenom premiera trygghet 

framför hög risk, vilket kan leda till absurda följder. 42 

 

Flockbeteende 

Rykten och flockmentalitet präglar aktiemarknaden43. Alla investerare har 

till syfte att uppnå en hög avkastning och söker samstämmighet med de 

individer som har liknande syn på marknaden. Vid en oväntad händelse på 

aktiemarknaden kan olika individers uppfattningar stråla samman och 

gruppen tillägnar sig ett liknande beteende.44 Många investerare håller ögon 

och öron öppna för hur andra investerare agerar på marknaden. När 

individer får kännedom om andras åsikter angående vissa aktier, skapas ett 

flockbeteende som inte har något sakligt stöd. Beteendet orsakar att 

investerare tar beslut, vilka baseras på flockens känsla istället för 

noggranna analyser. Känslan av misslyckande av att välja en förlorare är 

lägre för investeraren när denne vet att många med honom/henne valde 

samma aktie.45  

 

 

2.3.3 Vår syn på aktiemarknaden 
Hur vi ser på Stockholmsbörsens effektivitet grundar sig på tidigare gjorda 

undersökningars resultat. Att vi skulle se annorlunda på aktiemarknaden än 

vad studierna visat ser vi ingen anledning till, utan använder resultat från 

tidigare forskning som utgångspunkt för vår undersökning. Studier som 

genomfördes i Sverige, 1975 av Forsgårdh & Hertzen, visar att den svenska 

                                                 
42 Shefrin, 2002 
43 http://www.privataaffarer.se, 2005-03-20 
44 Gyllenram, 2001 
45 Nofsinger, 2002 
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aktiemarknaden har en mellanstark form av effektivitet, vilket innebär att 

aktiekurser genomsnittligt sätt avspeglar publik information.46 

Redovisningsdata som innehåller relevant information för aktievärdering är 

ingen garanti för investeringsbeslut med avkastning över den normala. Om 

marknaden är effektiv i den halvstarka formen, vilket många hävdar, 

speglar aktiepriserna all publicerad information och systematiska 

överavkastningar på lång sikt är omöjliga.47 Skogsvik undersökte detta med 

årsredovisningar till hjälp för att prognostisera räntabilitet på eget kapital 

inom svensk tillverkningsindustri. De gjorda prognoserna utgjorde sedan 

grunden för placeringsstrategier, vars resultat påvisade en högre avkastning 

än vad som förväntades med hänsyn tagen till placeringens risk. Beroende 

på vilken tidsperiod som undersöktes skiljer sig iakttagelserna om 

övernormal avkastning åt och det fanns även tidsperioder vars resultat 

tydde på att aktiemarknaden var effektiv. Om prissättningen av finansiella 

tillgångar är effektiv kan vi i allmänhet utgå från att marknaden är effektiv i 

den mellanstarka formen.  

 

 

2.4 Undersökningens parametrar 
 

2.4.1 Räntabilitet på eget kapital 
Räntabilitet på eget kapital är ett viktigt lönsamhetsmått för aktieägare och 

visar hur effektivt företaget lyckas att förränta det egna kapitalet. Måttet 

visar också hur effektivt företagets investeringar utnyttjas i jämförelse med 

en alternativ placering, som aktieägarna annars kan göra48.  

 

                                                 
46 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
47 Skogsvik, 2002 
48 Carlson, 2001 
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De framtida vinsterna ökar värdet på investerarnas placeringar. Ju högre 

vinsterna blir i jämförelse med satsat kapital desto högre avkastning 

erhåller investerarna49. Inte endast framtida vinster, utan också 

förväntningar om företagets framtida lönsamhet är av stor betydelse för 

investerarna, eftersom förväntningar påverkar aktiers värde genom handel 

på börsen50. 

 

 

2.4.2 Aktiens effektiva avkastning 
Aktier är en form av kapitalplacering varför investeraren alltid är 

intresserad av avkastningen på sitt satsade kapital. Vi vill poängtera att det 

är viktigt att skilja mellan förväntad och verklig avkastning. Förväntad 

avkastning är vanligtvis positiv, för i annat fall skulle affären förutsäga 

förlust och aktieplacerarna skulle avstå från att investera. Effektiv 

avkastning kan däremot vara både positiv och negativ.51 

 

Det är ingen lätt uppgift att förutsäga aktiers förväntade avkastning, då det 

finns många osäkra faktorer som måste vägas in. Den förväntade 

avkastningen beror bland annat på konjunkturutvecklingen, val av aktier, 

samt tidpunkten vid köp eller sälj. Inom finansiell teori finns det flera 

modeller vars uppgift är att hjälpa investeraren att prissätta aktier eller 

fastställa diskonteringsräntan. Det pågår hela tiden forskning för att hitta 

bättre faktorer och modeller som kan ge en bild av aktiers framtida 

avkastning.52  

                                                 
49 Hamberg, 2001 
50 Samuelsson, 2001 
51 De Ridder, 2002 
52 Ibid. 
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Aktiens effektiva avkastning är summan av en årlig ränta, i form av 

utdelning (DIV1), och kursförändring (P1 -P0) i relation till det investerade 

kapitalet (P0) : 53 

 

 

 

Till skillnad mot aktiens förväntade avkastning är det lätt att räkna fram 

aktiens effektiva avkastning, då den beräknas vid varje periods slut när alla 

ingående variabler redan är kända. 

 

 

2.5 Samband mellan redovisningen och 
aktiemarknaden 

 

Vi har inspirerats av Forsgårdh & Hertzens studie om 

redovisningsinformationens påverkan på aktiemarknaden och har använt 

deras modell som utgångspunkt för att beskriva sambandet mellan 

redovisningen och aktiemarknaden54. Vi har modifierat modellen för att 

anpassa den till vår undersökning. 

 

I vår modell har redovisningsinformationen till syfte att ge investeraren ett 

bättre underlag vid val av aktier. Redovisningen bör underlätta 

bedömningen av ett företags nuvarande situation samt vara till hjälp vid 

skapandet av prognoser. Med hjälp av bra redovisningsinformation bör det 

vara möjligt för investerare att välja aktier vars kurser återspeglar 

företagens prognoser så bra som möjligt. Detta skulle vara till stor nytta ur 

                                                 
53 Karlsson, Aktiespararen 2/91  
54 Forsgårdh, Hertzen, 1975, sid 16 
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ett samhällsekonomiskt perspektiv, då aktiemarknaden kan fördela 

riskvilligt kapital på ett effektivt sätt. 
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Figur 2.2 Samband mellan redovisningsinformation och aktiekurser 

 

Som framgår från figur 2.2, har redovisningsinformationen en indirekt 

koppling till aktiemarknaden. Vi utgår från att investeraren befinner sig vid 

tidpunkt 0 (början av år 1). I ett första led används information från 

redovisningen för att göra resultat- och utdelningsprognoser. Från 

redovisningen beräknas också justerat eget kapital, som tillsammans med 

vinstprognoser ligger till grund för uppskattningen av prognostiserad 

räntabilitet på eget kapital. Prognostiserad räntabilitet på eget kapital 

tillsammans med resultat- och utdelningsprognoser påverkar investerarens 
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köp- och säljbeslut, vilket i sin tur bestämmer utbud och efterfrågan på 

aktier och därigenom aktiekurser. 

 

Vid tidpunkt 1 (slutet av år 1), oftast i samband med kvartals-, delårs- och 

årsrapporter, släpps ny redovisningsinformation ut som reviderar justerat 

eget kapital samt förväntningar om framtida vinster. De nya prognoserna 

påverkar aktiekurser på samma sätt som beskrivits tidigare (för tidpunkten 

0). Förändringen i aktiekurser tillsammans med utdelningen är aktiens 

effektiva avkastning, som beräknas vid tidpunkten 1. Hela förloppet 

repeteras igen för nästa tidsperiod, där förändring av aktiekurser samt 

revidering av justerat eget kapital i samband med ny information sker. 

Därmed förutser vi att ett samband mellan förändringen i prognostiserad 

räntabilitet på eget kapital och förändringen i aktiers effektiva avkastning 

kan iakttas. 

 

 

2.6 Tidigare forskning 
 

Sambandet mellan redovisningen och aktiemarknaden började 

uppmärksammas på 60-talet. Tidigare forskning inom redovisningen 

handlade mer om mätningen (exempelvis hur bra bokfört eget kapital och 

redovisat resultat approximerar företagsvärde) utan direkt koppling till 

aktiekursförändringen i samband med ny redovisningsinformation. I slutet 

av 60-talet vände sig forskning inom redovisningen mer mot 

aktiemarknaden och aktiekursbildningen. Frågor såsom hur aktiepriser 

reagerar på redovisningsinformation började undersökas. Så kallade 

Information Content studies55 där redovisningsinformation började studeras 

                                                 
55 Studier om informationsinnebörd, egen översättning 
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som informationssignal till aktiemarknaden, inleddes år 1968 av Ball & 

Brown56 och Beaver57. Deras forskning resulterade i att de hittade ett 

signifikant samband mellan oväntad aktieprisförändring och oväntad 

förändring i företags redovisade resultat i USA. De antog att redovisat 

resultat påverkade investerares förväntningar om utdelningar. Detta ledde 

till att deras förväntningar om företags framtida prestationer reviderades 

och till följd av detta förändrades kurserna. 

 

År 1975, genomförde Forsgårdh & Hertzen58 en liknande studie i Sverige. 

Istället för den enkla modellen av den redovisade resultatförändringen som 

Ball & Brown och Beaver använde tidigare, använde Forsgårdh & Hertzen 

aktieanalytikernas prognoser om resultatutvecklingen. Deras studie visade 

att det fanns ett samband på den svenska aktiemarknaden som liknade det 

amerikanska. I och med att sambandet mellan redovisningsinformationen 

och aktiekursbildningen ifrågasattes på grund av att informationen ansågs 

vara av historisk natur medan värdet av aktier bestämdes utifrån framtida 

förväntningar, undersökte Forsgårdh & Hertzen den svenska marknadens 

effektivitet. De kom fram till att den svenska marknaden var effektiv i 

mellanstark form. Resultatet måste tolkas med en reservation, att varje 

enskild aktiekurs inte avspeglade all publicerad resultatinformation vid 

varje tillfälle, utan aktiekurserna förväntades i genomsnitt avspegla allmänt 

tillgänglig information.59 

 

Många forskare som Beaver, Lev & Ohlson, Foster & Watts och 

Zimmerman fortsatte att studera sambandet på 80-talet. Resultaten tyder på 

ett plausibelt samband mellan redovisningsinformation och aktiemarknad. 

                                                 
56 Ball, Brown, 1968 
57 Beaver, 1968 
58 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
59 Ibid. 
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Det fanns dock studier som ifrågasatte sambandets signifikans, vilket 

skapade skepticism mot redovisningsinformationens användbarhet vid 

aktiekurssättningen. Den starka tron på den effektiva marknadshypotesen 

(EMH) som rådde på marknaden i slutet av 60-talet och början av 70-talet 

gynnade inte heller fundamental analys där redovisningsinformation 

användes vid företagsvärdering och kurssättning.  År 1989 genomförde Lev 

en studie för att utvärdera resultaten av tidigare undersökningar. Levs 

studie visade på ett svagt samband (låg förklaringsgrad, R2). Orsakerna till 

det svaga sambandet antogs vara flera, exempelvis icke homogena grupper 

av företag som ingick i undersökningen, redovisningsprinciper såsom 

försiktighets- eller anskaffningsprinciper, ändringen av redovisningsregler 

under tiden, förändringen i landets ekonomiska klimat (förändringen i 

inflationsnivå under undersökningsperiod) osv.60  

 

Under 90-talet började undersökningstrenden vända sig tillbaka från 

redovisningsinformation som signal till marknaden till mätningsorienterad 

redovisning. År 1991 genomförde Easton & Harris61 en studie som visade 

att årliga aktieavkastningar delvis förklarades (förklaringsgrad R2 var 

mindre än 10 procent) av årliga redovisade resultat. Nästa år, 1992, ökade 

Easton, Harris och Ohlson62 det studerade tidsintervallet till tio år. Det 

ökade intervallet gav en förklaringsgrad R2 på mer än 60 procent. 

Förklaringen till att sambandet mellan redovisat resultat och aktiers 

avkastning blev starkare var att många eventuella mätningsfel vid 

framräkningen av redovisningsmått tar ut varandra under en längre 

beräkningsperiod.63 

 

                                                 
60 Runsten, 1998 
61 Easton, Harris, 1991 
62 Easton, Harris, Ohlson, 1992 
63 Runsten, 1998 



Redovisning, Aktiemarknad & dess koppling 

 28

År 1998, studerade Runsten64 relationen mellan redovisningen och 

aktiemarknaden på den svenska marknaden för perioden 1967 till 1993. 

Nästan alla svenska företag som var börsnoterade under den 25-åriga 

perioden ingick i undersökningen förutom banker och försäkringsbolag. 

Runsten ville undersöka hur bra prognostiserad räntabilitet på eget kapital 

förklarade aktiekursbildningen. Prognostiserad räntabilitet på eget kapital 

räknades fram utifrån historiska data. Eventuella faktorer som antogs 

försvaga sambandet i tidigare undersökningar, till exempel förändringar i 

landets ekonomiska klimat, förändringar i redovisningsregler och att 

företag som ingick i undersökningen inte var homogena, togs med i 

studien. Runsten använde fem olika regressionsmodeller, vilka tog hänsyn 

till faktorer, som förmodades kunna påverka sambandet. Resultat av 

Runstens avhandling visade på ett svagt samband som dock stärktes när 

hänsyn togs till flera påverkande faktorer, som exempelvis inflation, BNP-

utveckling, turbulens i historisk räntabilitet på eget kapital, affärscykler, 

bättre beräknade prognoser på räntabilitet på eget kapital med flera.65 

 

 

2.7 Våra förväntningar på undersökningen 
 

Baserat på den information och de källor som återges i detta kapitel har vi 

formulerat våra hypoteser för undersökningen. Vår syn på sambandet 

mellan räntabilitet på eget kapital och aktiers effektiva avkastning måste 

betraktas som en blandning av två olika uppfattningar om 

redovisningsinformation. Dels ser vi redovisningsinformation som en hjälp 

vid investeringsbeslut då många aktieplacerare och aktieanalytiker tittar på 

redovisningsinformation när de beslutar om de ska investera på 
                                                 
64 Runsten, 1998 
65 Ibid. 
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aktiemarknaden66. Å andra sidan ser vi redovisningen som 

mätningsorienterad. Med hjälp av det redovisningsmått som vi undersöker 

kan aktieägare följa upp hur företaget presterat gentemot deras 

avkastningskrav. Eftersom många investerare använder sig av 

lönsamhetsprognoser vid investeringsbeslut borde det återspeglas i 

avkastningen. Varför skulle investerare titta på det måttet om det inte 

medförde någon värdetillväxt för dem? Liksom Forsgårdh & Hertzen tror 

vi således att redovisningsinformation skickar signaler till aktiemarknaden, 

vilket påverkar aktiers avkastning. Även vår syn på aktiemarknaden, vilken 

beskrivs i kapitel 2.3.3, indikerar ett positivt samband mellan 

undersökningsvariablerna. En ökad räntabilitetsprognos skulle leda till en 

ökad effektiv avkastning. Ovanstående resonemang mynnar ut i följande 

hypotes:  

 

• Det föreligger ett positivt samband mellan räntabilitet på eget kapital 

och aktiers effektiva avkastning under perioden 1997-2004. 

 

Eftersom tidigare studier visade på ett svagt samband mellan redovisningen 

och aktiemarknaden, ser vi ingen anledning att förvänta oss ett starkt 

samband. Runsten fick i sin avhandling ett samband på 16,8 procent när 

han undersökte Konsumentvarubranschen. Detta låg mellan vad han 

kallade svagt och starkt (R2 > 35 % - ett starkt samband, R2 < 10 % - ett 

svagt samband). Visserligen omfattar vår undersökning, liksom Runstens, 

en bransch bestående av mer homogena företag så kanske sambandet blir 

något starkare. Vår underökning baseras på konsensusprognoser till 

skillnad från egna prognostiserade mått baserade på historien som tidigare 

studier använt sig av. Enligt Runsten blev det ett starkare samband när han 

                                                 
66 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
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prövade att använda Affärsvärldens konsensus prognoser på räntabilitet på 

eget kapital. Av detta har vi gjort följande antagande:  

 

• Sambandet blir starkare än vad Runsten kommit fram till i sin 

avhandling då vi använder oss av Affärsvärldens 

konsensusprognoser, samt undersöker en bransch bestående av mer 

homogena företag.  

 

Den allmänna utvecklingen på marknaden påverkar aktiepriser och 

därigenom avkastningen. Vår undersökningsperiod som kännetecknas av 

börsnedgången kunde präglas av investerarnas irrationella beteende vilket 

borde medföra en svag koppling mellan redovisningsinformation och 

fundamentala värderingsmodeller67. Fluktuationer på aktiemarknaden 

tenderar att bli ännu större på grund av psykologiska krafter68. Utifrån 

ovanstående diskussion borde sambandet mellan räntabilitetsmåttet och 

avkastningen bli som svagast under börsnedgången, varför vi undersökte 

detta genom att dela upp undersökningsperioden i flera tidsintervall. Vi 

undersökte då följande: 

 

• Sambandet är som svagast under börsnedgången.  

 

Konsumentvarubranschen innefattar underkategorier som är olika känsliga 

för konjunkturcykler. Dagligvaror antas vara minst cykliska, medan 

Sällanköpsvaror är relativt konjunkturkänsliga och konsumtionen minskas 

ofta i en lågkonjunktur till dagligvarornas fördel. Vi har då förutsatt att: 

 

• Sällanköpsvaror påverkas mer av konjunkturen än Dagligvaror.  

                                                 
67 www.ohmanfonder.se, 2005-05-02 
68 Ibid. 
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3. Metod 
I föreliggande kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt som tillämpats vid 

undersökningen avseende den prognostiserade räntabilitetens betydelse för den 

verkliga effektiva avkastningen.  För att i ett senare skede kunna analysera resultatens 

pålitlighet erfordras en explicit beskrivning av metoden. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för den statistiska metod vi använt oss av, åtföljt av en beskrivning av vår 

modell och undersökningsmetodik. Avslutningsvis granskar vi oss själva i vårt 

tillvägagångssätt. 

 

 

3.1 Statistisk undersökning 
 

Syftet i vår undersökning är att studera sambandet mellan två variabler. Det 

bästa sättet att genomföra sambandsundersökningar är regressionsanalys, 

som först utvecklades av Francis Galton i slutet av 1800-talet69. 

Regressionsanalyser har tre centrala användningsområden och utnyttjas 

som hjälpmedel för beskrivning, kontroll och prognoser. I praktiken 

överlappar de ofta varandra.70 I vårt arbete använder vi regressionsanalys 

för att bestämma sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och aktiers 

effektiva avkastning samt beskriva hur användbara räntabilitetsmått är för 

att återspegla aktiers effektiva avkastning 

 

3.1.1 Enkel regressionsanalys 
Regressionsmodellen som undersöker sambandet mellan två variabler 

kallas för en enkel linjär regression och formuleras på följande sätt: 

 
εβα ++= XY  

                                                 
69 Neter, 1996 
70 Ibid. 
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Y är den beroende variabeln, X är den oberoende eller förklarande 

variabeln, det vill säga den variabel som förklarar förändringar i Y. 

Konstanten α är ett intercept (skärningspunkt) och visar det betingade 

medelvärdet för Y när X är lika med noll. Regressionskoefficienten 

(lutningskoefficienten), β, indikerar den genomsnittliga förändringen i Y 

när X ändras med en enhet. Koefficienten kan vara positiv eller negativ, 

vilket visar sambandets riktning. Koefficienterna α och β uppskattas med 

hjälp av en metod som kallas minsta-kvadrat-metoden och är en 

matematisk metod som bestämmer den bästa regressionslinjen genom att 

minimera residualkvadratsumman.71 Slutligen är ε en felterm (residual) 

som fångar upp de förändringar i Y som inte förklaras av X. Feltermen 

används i modellen på grund av att det ibland är svårt att finna alla viktiga 

variabler som är av betydelse för att förklara beroendevariabeln. 

Otillförlitliga mätmetoder eller felaktig modelltyp kan vara andra orsaker 

till att feltermer används.72 Regressionsmodellen konstrueras med 

antagandet att feltermen som ingår i modellen är normalfördelad med 

medelvärdet lika med noll73. 

 

Sambandets förklaringsgrad 

I vårt arbete kommer vi att undersöka hur mycket variationen i den verkliga 

effektiva avkastningen beror på variationen i prognostiserad räntabilitet på 

eget kapital. För att beskriva i vilken grad regressionsmodellen beskriver 

sambandet mellan undersökningsvariablerna används 

determinationskoefficienten R2. Koefficienten R2 ligger i intervallet 0 till 

100 procent och visar att ju närmare R2 är 100 procent desto bättre förklaras 

den beroende variabeln av den oberoende eller desto starkare är sambandet 

                                                 
71 Neter, 1996  
72 Andersson et al, 1994 
73 Neter, 1996 
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mellan räntabilitet och avkastning.74 Enligt en tumregel brukar en 

förklaringsgrad större än 70 procent betraktas som bra75.  

 

 

3.1.2 Tolkning av enkel regressionsmodell 
För att kunna förstå hur ett resultat från en regressionsanalys ska tolkas vill 

vi diskutera dess för- och nackdelar. Fördelen är att det är relativt lätt att 

studera samband medan nackdelen är att vissa viktiga aspekter kan 

utelämnas. Det kan finnas faktorer, som inte är inkluderade i den enkla 

linjära modellen men som ändock kan ha inverkan på sambandet.76 Vid 

tolkningen av vår regressionsanalys, som syftar till att undersöka 

sambandet mellan räntabilitet och avkastning, måste vi inse att det verkliga 

sambandet är mycket mer komplicerat. Vi vill påpeka att även om 

förändringar i räntabilitet förklarar förändringar i avkastning, kan vi inte 

hävda att det föreligger ett kausalsamband mellan variablerna. Det kan 

exempelvis finnas ett samband mellan skilsmässor och nylagda parkettgolv, 

utan att de inbördes förklarar varandra. 

 

Vi antar däremot att det finns ett icke-deterministiskt kausalsamband 

mellan våra observationsdata, som används i modellen, vilket innebär att 

den oberoende variabeln inte exakt kan förklara den beroende utan det 

tillåts en felterm i modellen. Feltermen innefattar andra variablers påverkan 

på sambandet. Vi vill dock poängtera att vår modell kan vara felaktig om vi 

antar ett felaktigt matematiskt samband mellan variablerna eller när en 

enskild observation avviker för mycket. Vidare vill vi påpeka att vår 

modell endast kan vara användbar i vissa tidsintervall och kan vara felaktig 

då faktorer såsom förändringar i redovisningsregler och förändringar i 
                                                 
74 Neter, 1996 
75 http://www.qualityamerica.com/, 2005-04-02  
76 Andersson et al, 1994 
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landets ekonomi inte beaktas. Med andra ord gäller regressionsmodellen 

med en reservation:  
 

”Gäller endast som approximation och under vissa betingelser” 

Källa: Andersson et al, 1994 (s. 49) 
 

 

3.1.3 Multipel regressionsanalys 
Affärsvärldens branschindelning Konsumentvaror är uppdelade efter 

produkter i Sällanköpsvaror och Dagligvaror (se Appendix A). 

Indelningen kan vara intressant att undersöka för att se om 

produktgrupperna har olika påverkan på sambandet. För att ur 

regressionsmodellen kunna kvantifiera dessa grupper kommer vi att 

använda oss av så kallade dummyvariabler77. Majoriteten av våra 

undersökningsobjekt går under kategorin Sällanköpsvaror, varför vi valt att 

använda den som referensvariabel. Dummyvariablerna antar två värden, 

antingen 0 eller 1, varav 1 används för att beskriva att till exempel ett visst 

företag tillhör Dagligvaror, 0 annars.78  

 

 

 

                                                 
77 Körner, Wahlgren, 2000 
78 Bowerman et al, 2005 

1 om företaget tillhör Dagligvaror 
 
0 annars 

DD = 
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Vid användning av dummyvariabler övergår vår modell till att vara en 

regression med flera förklarande variabler (multipel regression) med 

följande utseende: 

 

Y = α1 + α2DD + βX + ε 
 

Av detta följer att för företag tillhörande Sällanköpsvaror blir den 

genomsnittliga effektiva avkastningen, Y: 

 

Y = α1 + α2(0) + βX + ε 
 

För företag tillhörande Dagligvaror: 

 

Y = α1 + α2(1) + βX + ε 
 

Y är effektiv avkastning, 
X är prognostiserad räntabilitet på eget kapital, 
α1 är intercepttermen för Sällanköpsvaror, 
α2 visar hur mycket Dagligvaror avviker från referens variabeln 

Sällanköpsvaror, 
β är en lutningskoefficient som visar den genomsnittliga förändringen i 

Y när X ändras med en enhet, 
DD är en dummyvariabel, som betecknas 1 om observationen tillhör 

Dagligvaror, 0 annars. 
 

Tolkning av en multipel regression görs utifrån referensvariabeln 

avseende företag tillhörande kategorin Sällanköpsvaror. Beroende på 

koefficienten framför dummyvariabeln kan slutsatser dras om förändringen 

i avkastningen för företag inom Dagligvaror är större eller mindre än för 

företag inom Sällanköpsvaror.79 

                                                 
79 Bowerman et al, 2005 
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Multipel regressionsanalys skiljer sig från enkel regressionsanalys i den 

bemärkelsen att flera lutningskoefficienter skattas. Därför är justerad (eng. 

adjusted) R2 ett bättre mått som anger modellens förklaringsgrad när flera 

förklaringsvariabler är inkluderade.80 
 

För vår undersökningsperiod beräknas en genomsnittlig 

regressionskoefficient, β, vars signifikans visas med hjälp av t-statistik. 

Enligt en tumregel brukar ett t-värde som överskrider 2, inom ett 95 

procentigt konfidensintervall, statistiskt säkerställa att det finns ett 

samband. I vårt fall innebär det att räntabiliteten på eget kapital har en 

påverkan på den effektiva avkastningen.81  

 

 

3.1.4 Paneldata 
Det finns flera typer av data som kan användas vid empiriska analyser: 

tidseriedata, tvärsnittsdata och Pooled Data, som innebär en kombination 

av dem båda.82 Med hjälp av tidseriedata kan variationer av variabler 

observeras under en viss period, till exempel ett företags kursvariationer 

under ett år. Med hjälp av tvärsnittsdata observeras värdena av variabler 

vid samma tidpunkt, exempelvis flera företags lönsamhetsprognoser och 

avkastning för ett bestämt år. I vår studie är det lämpligt att använda 

paneldata, som är en särskild typ av Pooled Data där tvärsnittsdata, i vårt 

fall företags lönsamhetsprognoser och effektiva avkastningar observeras 

under flera bestämda tidsperioder. 

 

Det finns flera fördelar vid användning av paneldata. Framför allt ökar 

metoden antalet observationer avsevärt, vilket är bra för vår studie då det 
                                                 
80 Bowerman et al, 2005 
81 Gujarati, 2003 
82 Ibid. 
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endast finns 28 företag som ingår i Konsumentvarubranschen.83 Det finns 

dock vissa problem vid användning av paneldata. När olika företag 

undersöks under en viss period, kan intercepttermen  α variera mellan 

företagen. Detta kan bero på att företagen som ingår i studien kan vara av 

olika karaktär, i vårt fall olika produktgrupper, och påverkas på olika sätt 

av den oberoende variabeln. Om vi inte tar hänsyn till detta, kan vår 

regression ge en missvisande bild, varför det är viktigt att undersöka om 

olika produktgrupper har någon betydelse för vår undersökning. Detta gör 

vi med hjälp av dummyvariabler. 

 

Hur vi tänker använda oss av paneldata, illustreras av följande exempel:  

Vi vill undersöka hur aktiers effektiva avkastning (beroende variabeln Y) 

beror på prognostiserad räntabilitet på eget kapital (oberoende variabeln X) 

under perioden januari 1997 - december 1999, före den kraftiga 

börsnedgången. Vi antar att vi har två företag (Lindex och Expanda) som 

undersöks under treårsperioden. Med hjälp av tids- eller tvärsnittsdata kan 

vi antingen göra två tidsregressioner för varje företag eller köra tre 

tvärsnittsregressioner, en för varje år. Med hjälp av paneldata kan vi 

kombinera alla sex observationer (se figur 3.1). 

                                                 
83 Gujarati, 2003 



Metod 

 38

Figur 3.1 Paneldata 
 

 

3.2 Vår undersökningsmodell 
 

Vi formar vår regressionsmodell så att den ska mäta förändringar i 

undersökta variabler. Anledningen till detta är att undvika problem då 

undersökningsobjekt med hög avkastning eller stor prognostiserad 

lönsamhet kan få dominerande inflytande på resultatet84. Vår modell 

                                                 
84 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
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kommer indirekt att mäta relativa förändringar då 

undersökningsvariablerna i sig är relativa mått. 

 

 

tr   är verklig effektiv avkastning år t , 
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  är prognostiserad räntabilitet på eget kapital år t, 
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teR  är prognostiserad räntabilitet på eget kapital år t-1, 
 ε  är en felterm. 
 

För att förtydliga hur våra ingående variabler är placerade i tiden har vi 
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Tänk dig att aktieplaceraren befinner sig i början av år 1997 och en 

prognostiserad räntabilitet )1997(eR
∧

 för kommande period finns tillgänglig. 

Utifrån denna prognos som ställs i relation till investerarens krav på 

avkastning, fattar investeraren beslut om sitt aktieinnehav genom köp eller 

försäljning av aktier. Utbud och efterfrågan på aktier som bestäms av 

investerarens köp- och säljbeslut påverkar i sin tur aktiekurserna. 

Förändring av aktiekurserna under året tillsammans med utdelningen ligger 

till grund för den effektiva avkastningen, r1997. Utdelningen som 

investeraren berättigas till vid slutet av år 1996 delas ut någon gång under 

år 1997 och hänförs till året 1997 vid beräkningen av den effektiva 

avkastningen: 

 

 

När aktieplaceraren befinner sig i början av år 1998, finns en 

prognostiserad räntabilitet )1998(eR
∧

 tillgänglig. Återigen fattar investeraren 

sitt köp- eller säljbeslut, vilket påverkar aktiekurserna. Kursförändringen 

och utdelningen utgör den effektiva avkastningen, r1998 i slutet av år 1998: 
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förändringarna i undersökta variabler, vilket framgår från tabell 3.1. I 

nedanstående exempel vill vi illustrera hur vi har gjort tidsförskjutningen. 

Exemplet baseras på årliga förändringar i räntabilitetsmåttet och aktiens 

effektiva avkastning, och samma systematik gäller när vi undersökt 

månads- och kvartalsförändringar i modellens ingående parametrar. 

 
       

  1 2 3 4 5 6 

  

      

Lindex, jan-97 23 %      
jan-98 23 % 54 % 1997 0 %  -46 % 
jan-99 24 % 8 % 1998 1 % -46 %   

Expanda, jan-97 6 %      
jan-98 17 % 10 % 1997 11 %  -22 % 
jan-99 16 % -12 % 1998 -1 % -22 %   

       

Tabell 3.1 Illustration av vårt tillvägagångssätt 

 

I kolumn 1 återfinns prognostiserad räntabilitet på eget kapital och 

förändringen i räntabilitetsmåttet i kolumn 4. De gråmarkerade rutorna i 

kolumn 4 symboliserar förändringen som skett under år 1997, 

motsvarande samma år i tidslinjen (se figur 3.2). Den verkliga effektiva 

avkastningen hittas i kolumn 2 och förändringen av avkastningen i kolumn 

5. De gråmarkerade rutorna i kolumn 5 visar förändringen i den 

effektiva avkastningen skett under år 1998, motsvarande samma år i 

tidslinjen (se figur 3.2). Då vi antar att en förändring i 

räntabilitetsprognoser först ger utslag på den effektiva avkastningen 

nästkommande period, krävs att vi förskjuter denna tidserie uppåt en 

period, vilket illustreras i kolumn 6. 
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3.3 Undersökningsmetodik 
 

3.3.1 Val av företag och tidsperiod 
Vi har endast studerat företag noterade på Stockholmsbörsen, inom 

branschen Konsumentvaror enligt tidningen Affärsvärldens indelning. Vi 

har uteslutit företag som är börsnoterade på andra kapitalmarknader som 

Nya Marknaden och NGM (NetonNet, Facile, Skåne-Möllan). Detta för att 

undvika att ta med företag i undersökningen vars aktier har för låg 

omsättning, och därmed ineffektiv kurssättning. 

 

Vår undersökning omfattar 28 företag mellan perioden 1997 till 2004 (se 

Appendix B). I tidigare forskning påvisades en högre förklaringsgrad när 

undersökningen baserades på tio år85. Vi har av praktiska skäl, då data från 

SIX Trust som sträcker sig tio år tillbaka i tiden inte lämnades ut, avgränsat 

oss till en åttaårsperiod. Vidare har vi valt att undersöka företag från den tid 

de börsnoterades. Inte alla företag som ingår i vår undersökning existerade 

under alla åtta år på marknaden utan börsnoterades successivt under 

undersökningsperioden. Detta framgår av tabell 3.2, vilken förklarar antal 

företag varje år. 

Period Antal observationer 

Januari 1997 - December 1997 18 
Januari 1998 - December 1998 20 
Januari 1999 - December 1999 22 
Januari 2000 - December 2000 24 
Januari 2001 - December 2001 25 
Januari 2002 - December 2002 27 
Januari 2003 - December 2003 27 
Januari 2004 - December 2004 28 

 
Tabell 3.2 Antal företag i olika perioder 
 

                                                 
85 Skogsvik, 2002 
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Eftersom vår undersökningsperiod sammanfaller med en kraftig 

börsnedgång på aktiemarknaden, vill vi studera hur börskraschen 

påverkade prognostillförlitligheten. Vi har delat vår period i tre delar, 

beroende på marknadsutvecklingen, se graf 3.1. Syftet med indelningen är 

att se om sambandet varierar under de tre perioderna. 
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Graf 3.1 AFGX utveckling över tiden 

 

Före börsnedgången: januari 1997 - november 1999 

Under börsnedgången: december 1999 – augusti 2001 

Efter börsnedgången: september 2001 – december 2004 

 

Vidare vill vi undersöka om produktkategorierna (Sällanköpsvaror och 

Dagligvaror) har någon påverkan på de undersökta variablerna under 

samma tidsperioder. Detta görs med hjälp av dummyvariabler. 

Produktgrupperna kan vara olika känsliga för svängningar på marknaden, 

varför det är viktigt att se om de har någon betydelse för vår undersökning. 
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3.3.2 Insamling & bearbetning av data 
Ny redovisningsinformation brukar meddelas i samband med 

kvartalsrapporter, delårsrapporter, bokslutskommuniké och 

årsredovisningar. Därför finner vi det intressant att undersöka hur månads- 

kvartals- och årliga förändringar i prognoser återspeglas i förändringar i 

aktiernas effektiva avkastning. 

 

Vår undersökning baseras på tvärsnittsdata och paneldata. Efter 

datainsamlingen behandlade vi alla siffror i kalkylprogrammet Excel för att 

sedan överföra dem till statistikprogrammet SPSS där regressionerna 

genomfördes. För varje år för sig utförde vi regressioner för att fastställa 

förklaringsgrad, lutningskoefficient samt regressionernas signifikans. 

Sammanlagt genomförde vi åtta regressioner med månadsförändringar, åtta 

regressioner med kvartalsförändringar samt sju regressioner med årliga 

förändringar. Anledningen till att vi utförde sju regressioner med årliga 

förändringar är att utfallet i effektiv avkastning först visar sig i slutet av år 

2005, enligt tidsförskjutningen som beskrivs i avsnitt 3.2. Vidare beräknade 

vi det genomsnittliga värdet på förklaringsgraden och 

lutningskoefficienterna för de sju undersökta åren mellan 1997 och 2003, 

för att sedan analysera hela perioden som helhet. 

 

Effektiv avkastning 

 

 

 

 

Aktiekurser hämtades vid den sista börshandelsdagen varje månad ifrån 

Reuters medan justerade utdelningar för Corporate Actions erhölls från den 

finansiella databasen SIX Trust AB. Corporate Actions inkluderar split, 

0

011
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PPDIVr −+
=



Metod 

 45

nyemission, fondemission etc., som måste tas med vid beräkning av den 

verkliga avkastningen.  Data innefattar perioden januari 1997-december 

2004. SIX Trust AB är en ledande leverantör av finansiell information där 

bland annat prisinformation, historiska kurser, prognoser, fundamentaldata 

och nyckeltal kan hämtas86.  

 

Räntabilitet på eget kapital 

 

 

 

 
Räntabilitetsprognoser på eget kapital, hämtad från tidningen 

Affärsvärlden, har inte funnits tillgängliga för samma datum som kurserna. 

Detta medförde problem som vi löste genom att hämta prognoserna så nära 

den sista börshandelsdagen för varje månad som möjligt. Ett annat problem 

är att räntabilitetsprognoserna innefattar justerat eget kapital från årets 

början. JEK uppdateras således inte löpande och för att prognosmåttet 

bättre ska återspegla verkligheten anser vi att JEK ska uppdateras under 

tiden, i takt med att nya prognoser publiceras. Nyckeltal som användes för 

att beräkna prognostiserad räntabilitet på eget kapital, vari JEK löpande 

uppdaterades, hämtade vi från följande kolumner i Affärsvärldens 

aktieindikator: 

 

– Prognostiserad vinst/aktie 

– Kurs 

– Kurs/JEK 

 

                                                 
86 http://www.six.se/, 2005-04-04 
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Kur/JEK inkluderar ett uppdaterat mått på det justerade egna kapitalet. 

Utifrån Kurs och Kurs/JEK löses det uppdaterade JEK ut vilket 

tillsammans med Prognostiserad vinst/aktie beräknas en prognos med 

löpande uppdateringar av såväl vinstprognos som JEK. Hur detta rent 

praktiskt gick till exemplifieras nedan: 

 

Vinstprognos/aktie Kurs Kurs/JEK 
8 60 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev en marginell skillnad mellan det uppdaterade JEK och det 

ingående JEK vid årets början, vilket inte påverkade räntabilitetsmåttet i 

stor utsträckning. Ändå vill vi använda det uppdaterade JEK för 

beräkningen av räntabilitet i vår undersökning då det ger ett mer exakt 

resultat. 

 

Justering mot marknadsrisk 

Aktiers påverkan av händelser på marknaden kallas marknadsrisk. Enligt 

Forsgårdh & Hertzen förklarar förändringen i hela marknadens kursnivå i 

genomsnitt 25-50 procent av kursvariationerna i aktier87. Därför är det 

viktigt att ta bort marknadsrisk från aktiers avkastning innan vi börjar 

använda vår undersökningsmodell. Förändringen i hela marknadens 

                                                 
87 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
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kursnivå kan mätas med hjälp av ett lämpligt aktieindex88. Vi finner det 

passande att använda Affärsvärldens generalindex (AFGX), eftersom vi 

använder Affärsvärldens branschindelning och att AFGX omfattar alla 

företag som noteras på Stockholmsbörsen. 

 

Det finns två metoder för att eliminera marknadsrisk: justera den relativa 

kursförändringen för den relativa förändringen i aktieindex eller 

indexmodellen, som också kallas marknadsmodellen. Den första metoden 

gäller under förutsättning att förändringen av den allmänna kursnivån 

påverkar värderingen av alla företag på samma sätt.  Marknadsmodellen är 

tillämplig under antagandet att det finns ett samband mellan förändringar i 

aktieindex och aktiens avkastning. Den delen av aktiens avkastning som 

inte förklaras av index är den mot marknadsrisk justerade 

kursförändringen.89 Den första modellen kritiserades, bland annat av 

Fama90, för sitt antagande, varför vi har valt, liksom Forsgårdh & Hertzen, 

att använda oss av marknadsmodellen.91 

 

Sambandet mellan förändringar i ett aktieindex och aktiens avkastning 

formuleras med hjälp av följande regressionsmodell:92 

 

 

 

rjt  är den avkastning som uppnås vid innehav av en aktie i företag j under 
en viss tidsperiod t (månad, kvartal, år), 

αj är ett intercept,  

                                                 
88 http://www.affarsvarlden.se, 2005-04-11 
89 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
90 Fama, et al, 1969 
91 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
92 Ibid. 
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βj är lutningskoefficienten som visar hur känslig avkastningen på en 
aktie är för marknadsrisken, 

Mt är marknadens genomsnittliga avkastning, 
εjt är en felterm som utgör den delen av en akties avkastning som inte 

kan förklaras av förändringen på marknaden. 
Vidare beräknas de justerade kursförändringarna för varje företag. De 

räknas fram som skillnaden mellan den verkliga avkastningen och den 

avkastningen som estimerats med hjälp av marknadsmodellen: 

 

 

 

 

3.4 Metodkritik 
 

Det torde finnas flera variabler än räntabilitet på eget kapital som kan ha 

inverkan på aktiers effektiva avkastning. Tänkbara faktorer som kan 

påverka aktiers effektiva avkastning kan exempelvis vara meddelanden om 

större investeringsbeslut, köp eller försäljning av företag eller delar av 

företag samt investerarens irrationella beteende som bland annat styrs av 

skattemotiv och likviditetsbehov93. Påverkan av sådana händelser är svårt 

att kvantifiera och därmed blir det svårt att kontrollera deras inverkan på 

avkastningen. För att kunna erhålla en trovärdig prognos avseende 

räntabilitetsmåttet, använder vi en så kallad konsensusprognos, som består 

av sammanställda prognoser från flera analytiker. De faktorer som 

eventuellt inte omfattas av konsensusprognoser, kan fångas i en icke-

deterministisk förklaringsmodell som vi använder i vår undersökning.  

                                                 
93 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
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4. Resultat 
Kapitlet inleds med en redogörelse av sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och 

aktiers effektiva avkastning varje år under perioden 1997 till 2004. Vidare presenteras 

resultaten för perioderna före, under och efter den kraftiga börsnedgången. 

Avslutningsvis redovisas de olika produktgruppernas påverkan på sambandet under 

dessa tre tidsperioder. 

 

 

4.1 Årlig regressionsanalys 
 

Regressionsanalys har gjorts för varje år under 1997 till 2004, enligt en 

enkel linjär modell och baserats på tvärsnittsdata (se Appendix C för 

regressionsgrafer). För att se hur sambandets styrka varierar beroende på 

månads-, kvartals- och årsförändringar i räntabilitetsprognoser och 

avkastningar, utförs regressioner enligt beskrivningen som finns i 

metodkapitlet. Anledningen till att vi har färre antal observationer än 

företag som ingår i undersökningen är att vi var tvungna att utesluta vissa 

observationer då räntabilitetsprognoser saknades. Dessa återfinnes i 

Appendix B. 

 

1997 

Perioden innefattar 18 företag. En sammanställning av resultaten framgår 

av tabell 4.1. 

 

Förändring α β t- värde R2 n 

Månadsvis -0,0 -0,1 -0,3 0,0 % 155 

Kvartalsvis -0,0 -0,6 -0,5 0,6 % 53 

Årlig 0,0 -0,0 -0,1 0,0 % 13 

Tabell 4.1 Regressionskoefficienter 1997 
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Månadsförändringar påvisar inget samband mellan räntabilitet på eget 

kapital och aktiers effektiva avkastning. Lutningskoefficienten β är inte 

signifikant, vilket styrker att det inte finns ett statistiskt säkerställt samband 

mellan undersökta variabler. Kvartalsförändringar liksom årliga 

förändringar uppvisar heller inget samband. 

 

1998 

Perioden innefattar 20 företag. En sammanställning av resultaten framgår 

av tabell 4. 2. 

 

Förändring α β t- värde R2 n 

Månadsvis 0,0 0,5 1,5 1,0 % 232 

Kvartalsvis -0,0 0,2 0,6 0,4 % 77 

Årlig -0,1 -7,0 -2,8 32,2 % 19 

Tabell 4.2 Regressionskoefficienter 1998 

 

Utifrån månads- och kvartalsförändringar påvisas ett väldigt svagt samband 

mellan responsvariabeln avkastning och den förklarande variabeln 

räntabilitetsprognos. Lutningskoefficienten β är inte signifikant vilket visar 

att sambandet inte är statistiskt säkerställt. De årliga förändringarna visar 

på ett starkare samband på 32 procent, med en negativ β koefficient på 

minus 7. 
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1999 

Perioden innefattar 22 företag. En sammanställning av resultaten framgår 

av tabell 4.3. 

 

Förändring α β t- värde R2 n 

Månadsvis 0,0 -0,4 -1,3 0,7 % 250 

Kvartalsvis 0,0 0,7 1,3 1,9 % 83 

Årlig -0,0 -1,1 -1,0 5,2 % 21 

Tabell 4.3 Regressionskoefficienter 1999 

 

Utifrån månadsförändringar påvisas inget samband mellan räntabilitet på 

eget kapital och aktiers effektiva avkastning. Lutningskoefficienten β är 

inte signifikant, vilket tyder på att det inte finns ett statistiskt säkerställt 

samband. Kvartalsförändringar visar en väldigt låg förklaringsgrad med ett 

t-värde lägre än 2. De årliga förändringarna visar på ett väldigt svagt 

negativt samband på 5 procent. 

 

2000 
Perioden innefattar 24 företag. En sammanställning av resultaten framgår 

av tabell 4.4. 

 

Förändring α β t- värde R2 n 

Månadsvis 0,0 -0,1 -0,3 0,0 % 278 

Kvartalsvis 0,0 -0,3 -0,7 0,6 % 92 

Årlig 0,1 -2,9 -4,4 48,9 % 22 

Tabell 4.4 Regressionskoefficienter 2000 

 

Liksom föregående år finns inget samband mellan räntabilitet på eget 

kapital och aktiers effektiva avkastning gällande månads- och 

kvartalsförändringarna. Om vi däremot ser till de årliga förändringarna 
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visar det på ett betydligare starkare negativt samband på 49 procent i 

jämförelse med föregående år. 

 

2001 
Perioden innefattar 25 företag. En sammanställning av resultaten framgår 

av tabell 4.5. 

 

Förändring α β t- värde R2 n 

Månadsvis 0,0 -0,2 -2,8 3,0 % 256 

Kvartalsvis -0,0 0,1 0,7 0,6 % 84 

Årlig -0,2 -1,6 -3,5 37,9 % 22 

Tabell 4.5 Regressionskoefficienter 2001 

 

I likhet med föregående år finns det inget samband mellan 

räntabilitetsprognos och aktiers effektiva avkastning gällande månads- och 

kvartalsförändringarna. Däremot visar t-värdet på minus 2,8 att det finns ett 

statistiskt samband men den låga förklaringsgraden indikerar att det finns 

andra faktorer som påverkar avkastningen. Om vi däremot ser till de årliga 

förändringarna visar det på ett relativt starkt negativt samband på 38 

procent. 

 

2002 
Perioden innefattar 27 företag. En sammanställning av resultaten framgår 

av tabell 4.6. 

 

Förändring α β t- värde R2 n 

Månadsvis -0,0 -0,0 -0,1 0,0 % 243 

Kvartalsvis -0,0 -0,0 -0,7 0,6 % 73 

Årlig 0,2 -1,2 -2,7 24,3 % 25 

Tabell 4.6 Regressionskoefficienter 2002 
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Månads- och kvartalsförändringarna visar inget samband mellan 

lönsamhetsprognos och aktiers effektiva avkastning, liksom tidigare år. De 

årliga förändringarna visar på ett relativt starkt negativt samband på 24 

procent, och lutningskoefficientens t-värde bekräftar att det rent statistiskt 

råder ett samband. 

 

2003 

Perioden innefattar 27 företag. En sammanställning av resultaten framgår 

av tabell 4.7. 

 

Förändring α β t- värde R2 n 

Månadsvis 0,0 -0,4 -3,0 2,7 % 317 

Kvartalsvis 0,0 -0,4 -2,1 4,1 % 108 

Årlig 0,1 1,3 1,5 8,2 % 27 

Tabell 4.7 Regressionskoefficienter 2003 

 

Månads- och kvartalsförändringarna i undersökta variabler visar på ett 

väldigt svagt negativt samband mellan räntabilitetsprognos och aktiers 

effektiva avkastning. De årliga förändringarna visar däremot på ett positivt 

samband med en förklaringsgrad på 8 procent.  

 

2004 

Perioden innefattar 28 företag. En sammanställning av resultaten framgår 

av tabell 4.8. 

 

Förändring α β t- värde R2 n 

Månadsvis 0,0 -0,0 -0,3 0,0 % 302 

Kvartalsvis 0,0 -0,2 -1,6 3,0 % 82 

Tabell 4.8 Regressionskoefficienter 2004 
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Månadsförändringar uppvisar, liksom föregående år, inget samband. 

Kvartalsförändringarna i undersökta variabler visar på ett väldigt svagt 

samband mellan vinstprognos och aktiens effektiva avkastning. De årliga 

förändringarna kan vi dock inte kommentera då utfallet av förändringarna i 

effektiv avkastning först visar sig i slutet av år 2005 enligt 

tidsförskjutningen som beskrivs i metodkapitlet. 

 

 

4.2 Hela undersökningsperioden 
 

I tabell 4.9, åskådliggörs en sammanställning av sambandets styrka under 

respektive år samt ett genomsnittligt värde för hela undersökningsperioden.  

 

Årliga förändringar Förklaringsgrad β t- värde 

1997 0,0 % -0,0 -0,09 

1998 32,2 % -7,0 -2,9 

1999 5,2 % -1,1 -1,0 

2000 48,9 % -2,9 -4,5 

2001 37,9 % -1,6 -3,5 

2002 24,3 % -1,2 -2,8 

2003 8,2 % 1,3 1,5 

Genomsnitt 22,4 % -1,8  

Tabell 4.9 Sambandets styrka över undersökningsperioden 

 

Av tabellen framgår att förklaringsgraden varierar starkt över tiden, från 0 

till 49 procent, och att sambandet är negativt i sex av de sju fallen. Det 

negativa sambandet indikeras av lutningskoefficienten β som varierar 

mellan minus 7,0 till plus 1,3 över perioden. Lutningskoefficienten är inte 

signifikant för åren 1997, 1999 och 2003, och inte heller förklaringsgraden. 

Det genomsnittliga β - värdet för alla årliga regressioner är minus 1,8. Det 
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negativa sambandet innebär att om räntabilitetsprognoserna ökar minskar 

den effektiva avkastningen och vice versa. 

 

 

4.3 Tidsindelad regressionsanalys 
 

För att se vilken påverkan den kraftiga börsnedgången hade på sambandet 

har vi delat in undersökningsperioden i tre olika perioder, före, under och 

efter nedgången, enligt de föreskrifter som anges i metodkapitlet. 

Regressionsanalys har utförts enligt en enkel linjär modell och baserats på 

paneldata. En sammanställning av resultaten framgår av tabell 4.10. 

 

  
Före börsnedgången
Jan 1997 - Nov 1999 

Under börsnedgången
Dec 1999 – Aug 2001 

Efter börsnedgången 
Sept 2001 – Dec 2004

    
Förklaringsgrad 6,2 % 7,2 % 2,2 % 

β (Räntabilitet) -2,1 -0,7 0,0 

t- värde -1,8 -1,8 -1,2 

n 52 43 71 

Tabell 4.10 Regressionskoefficienter vid tidsindelad analys 

 

De årliga förändringarna visar på ett svagt samband för samtliga perioder 

med negativa lutningskoefficienter. Före börsnedgången observerar vi den 

största negativa lutningskoefficienten på minus 2,1. Det kan tolkas som att 

förändringen i den verkliga avkastningen utvecklades dubbelt så mycket åt 

motsatt håll än vad räntabilitetsprognoserna indikerade. 

 

Under den kraftiga börsnedgången uppvisas en lutningskoefficient på 

minus 0,7 som innebär att när räntabiliteten ändras med en enhet förändras 

den effektiva avkastningen i genomsnitt med minus 0,7. Den negativa 
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korrelationen mellan undersökningsvariablerna försvagades under denna 

period. 

 

Perioden efter börsnedgången, med en lutningskoefficient på 0 visar att 

undersökningsvariablerna inte alls korrelerar med varandra. Med andra ord 

kan vi konstatera att förändringen i prognoser inte återspeglas i aktiers 

effektiva avkastning. 

 

 

4.3.1 Indelning efter produktgrupper 
Hur de olika företagens produktgrupper påverkar sambandet belyses i 

tabellen 4.11. Nedanstående tolkningar av tabellens värden återfinns i 

metodkapitlet, avsnitt 3.1.3. 

 
Före börsnedgången Under börsnedgången Efter börsnedgången

  Jan 1997 - Nov 1999  Dec 1999 – Aug 2001 Sept 2001 – Dec 2004

    
Förklaringsgrad (adj.) 3,0 %  5,5 % -0,7 % 

β (Räntabilitet) -2,4 -0,7 -0,2 

t- värde -1,9 -1,9 -1,2 

α1 (Sällanköpsvaror) 0,0 0,0 0,1 

t- värde -0,1 0,0 0,6 

α 2 (Dagligvaror) -0,1 0,2 0,0 

t- värde -0,6 1,1 -0,2 

Tabell 4.11 Regressionskoefficienter vid tidsindelad analys och med dummyvariabler 
 

Det som kan utläsas av tabellen är att intercepttermen α inte är signifikant 

vare sig för Dagligvaror eller för Sällanköpsvaror, under samtliga perioder. 

Utifrån detta kan vi inte statistiskt sett säkerställa att produktgrupperna har 

olika påverkan på sambandet. 
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5. Tolkning av data 
I detta kapitel diskuteras tänkbara orsaker till resultatet för hela 

undersökningsperioden. Därefter utvärderas resultaten för perioderna före, under och 

efter börskraschen, följt av produktgruppernas påverkan på sambandet.  

 

5.1 Hela undersökningsperioden 
 

Tolkning av resultat görs utifrån årliga förändringar på 

undersökningsvariablerna. Anledningen till att vi inte kommenterar 

månads- och kvartalsförändringar är att de påvisade ett väldigt svagt 

samband som inte var statistiskt säkerställt.  

 

Hela undersökningsperioden innefattar händelserika år på börsen inkluderat 

en kraftig börsnedgång, terrorattacken mot World Trade Center i New York 

år 2001, företagsskandaler etc. Av den anledningen måste vi tolka den 

genomsnittliga förklaringsgraden med viss försiktighet, då den varierar 

mycket över tiden, från 0 till 49 procent. Sambandet är negativt för 

samtliga undersökta år utom år 2003, vilket inte stämmer med våra 

förväntningar på ett positivt samband. Därmed förkastas nedanstående 

hypotes: 

 

Det föreligger ett positivt samband mellan räntabilitet på eget kapital och 

aktiers effektiva avkastning under perioden 1997-2004. 

 

Enligt statistiker brukar en förklaringsgrad större än 70 procent indikera ett 

starkt samband94. Totalt sett hade hela perioden i vår undersökning, en 

förklaringsgrad på 22,4 procent, vilket visar på att sambandet är svagt. 
                                                 
94 http://www.qualityamerica.com/, 2005-04-02 
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Trots att sambandet på 22,4 procent inte ses som starkt är det starkare än 

resultatet för Konsumentvaror på 16,8 procent som Runsten kom fram till i 

sin undersökning av sambandets styrka, mellan räntabilitetsprognos och 

marknadsvärde. Resultatet ligger mellan vad Runsten i sin avhandling 

kallar ett starkt respektive ett svagt samband, nämligen: 

 

10 % < R2 < 35 % 

 

Vi vill påminna om att Runsten undersökte lönsamhetsprognosernas 

påverkan på marknadsvärdet, medan vi istället ser dess påverkan på aktiens 

avkastning. Trots det använder vi oss av hans resultat som referensmått vid 

bedömning av sambandets styrka då marknadsvärdet och aktiens 

avkastning har en nära koppling till varandra. Vi vill dock uppmärksamma 

att Runsten i sin avhandling erhöll ett positivt samband för nästintill 

samtliga undersökta år, medan vi däremot fick ett negativt samband. Ett 

negativt samband visar att prognoserna inte slog in under vår 

undersökningsperiod. På grund av detta kan vi inte hävda att det starkare 

sambandet beror på att vi använde konsensusprognoser samt genomförde 

undersökningen på ett mer homogent urval av företag. Våra förväntningar 

om att konsensusprognoser tillsammans med en homogen 

undersökningsgrupp skulle ge ett starkare samband realiserades därmed 

inte. Av detta följer att nedanstående hypotes måste förkastas: 

 

Sambandet blir starkare än vad Runsten kommit fram till i sin avhandling 

då vi använder oss av Affärsvärldens konsensusprognoser, samt 

undersöker en bransch som består av mer homogena företag. 

 

Det negativa sambandet innebär att om räntabilitetsprognoserna ökar 

minskar den effektiva avkastningen och vice versa. En tänkbar förklaring  
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till detta tror vi är att aktiekurserna redan anammat information om 

räntabilitetsprognoserna vid den tiden då prognoserna publiceras. Vårt 

resonemang förtydligas av figur 5.1 med tillhörande förklaring: 

 

Årliga förändringar 

år 3 

år 2 

år 1 DIV0 

)3(eR
∧

 

DIV1 

0P  

2P  

↑
∧

)2(eR ↑1P  ↑






 ↑−↑+
=

0

010
1

)(
P

PPDIVr

↓







↑

↓↑−+
=

1

121
2

)(
P

PPDIVr

[ ]↓↑−↓=∆ 121 rrrår

↑



 −↑=∆

∧∧∧

)1()2()1( eeåre RRR↑∆
∧

)1(åreR

↓∆ 1årr

)1(eR
∧

 

Tid 

Aktiekurser Prognostiserad
räntabilitet 

Effektiv avkastning 

 Figur 5.1 Förklaring till negativt samband. 

 

Exempelvis, i början av år 2 kommer ny information om en ökad 

prognostiserad räntabilitet ( ↑
∧

)2(eR ) ut. Redan när en ökad 

räntabilitetsprognos publiceras, handlar aktieplacerare aktier till ett högre 
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I slutet av år 2 blir kursförändringen och avkastningen, r2 lägre eftersom 

aktiens pris P1 i början av året var högre: 
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kursförändringen och avkastningen, r2 högre eftersom aktiens pris P1 i 
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En annan förklaring till det negativa sambandet kan vara att 

räntabilitetsprognoserna försummades av investerarna. Det kunde ta längre 

tid innan prognoserna slog in medan investerarna hade kortare 

placeringshorisont, vilket kunde uppkomma på grund av psykologiska 

faktorer. Vår undersökningsperiod kännetecknades av en kraftig 

börsnedgång som kunde påverka investerarnas beteende. Ett flockbeteende 

kunde påverka aktieprissättningen, som bestämdes utan sakligt stöd. Detta 

kan förklara den negativa kopplingen mellan variablerna samt en låg 

förklaringsgrad. 

 

En ytterligare förklaring kan vara att räntabilitetsprognoserna som 

analytikerna förutsåg vara positiva, inte behövde stämma överens med 

verkligheten. I strävan att undvika missnöje från företag, kunde 

analytikerna ha fortsatt att ge positiva prognoser fast de inte var 

motiverade95. I sin tur kunde företag ge ut felaktig information eller avstå 

från att lämna ut fullständig information, vilket kan ha påverkat 

konsensusprognosernas tillförlitlighet. 

 

 

5.1.1 Sambandets styrka beroende på marknadssituationen 
I strävan mot att hitta en förklaring när sambandets styrka blir svagare 

respektive starkare vill vi se hur det påverkas av situationen på marknaden. 

Vidare vill vi jämföra marknadens utveckling med utvecklingen för 

konsumentvaror och se hur de påverkar förklaringsgraden. Ur graf 5.1 kan 

vi se att konsumentindex följer samma mönster som marknadsindex men 

med mindre kraftiga svängningar. Detta kan förklaras av att 

Konsumentvarubranschen är mindre känslig mot konjunktursvängningar än 

många andra branscher. Förklaringsgradens variation med marknadsindex 
                                                 
95 Shiller, 2000 
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tenderar att utvecklas åt motsatt håll liksom med konsumentindex med 

undantag för åren 1998 och 2002, då de samvarierar. 

 

Marknadsindex versus Konsumentindex versus Förklaringsgrad

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

AFGX Förklaringsgrad Konsumentvarubranschen

1997 1999 2000 2001 2002 2003 20041998

 
Graf 5.1 Förklaringsgradens variation med marknaden 

 

Under hela undersökningsperioden 1997-2003 utvecklades marknaden och 

förklaringsgraden åt motsatta håll. Åren med en positiv utvecklig på börsen 

hade en låg förklaringsgrad medan åren med börsnedgång kännetecknades 

av en högre förklaringsgrad. År 1997 uppgick marknadsindex till 20,8 

procent och konsumentindex till 18,3 procent. Förklaringsgraden under 

denna period var 0 procent, vilket kan förklaras med hjälp av psykologiska 

fenomen på marknaden.  

 

Investerarnas irrationella beteende utan sakligt stöd kan ha präglat 

aktiemarknaden under år 1997. Istället för att handla efter noggranna 

analyser följde investerarna strömmen och drev upp/ner aktiepriserna 

beroende på företag (se graf 5.2). Detta kan förklara räntabilitetsmåttets 
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frikoppling från den verkliga avkastningen. Då vi inte har något tidigare år 

att återkoppla till kan vi inte uttala oss om utvecklingen från 1996. 

 

Regressionsgraf 1997
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Graf 5.2 Regressionsgraf år 1997 

 

År 1998 uppvisas en än mindre börsuppgång på 9,4 procent jämfört med 

föregående år följt av en högre förklaringsgrad på 32,2 procent. En hög 

förklaringsgrad tillsammans med ett negativt samband indikerar att 

prognoserna inte stämde överens med investerarnas agerande på 

marknaden. Detta borde inte vara fallet om aktörerna på marknaden 

agerade rationellt då istället en positiv räntabilitetsförändring skulle 

medföra en ökad förändring i avkastningen. Förmodligen åsidosattes 

värderingsmodeller och aktiepriserna styrdes mest av känslor. 

 

År 1999 följer motsatt mönster mot 1998, då en kraftig börsuppgång på 

65,7 procent istället genererar en relativt låg förklaringsgrad uppmätt till 

5,2 procent. Under år 1999 fortsatte spekulationerna på marknaden, vilket 
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resulterade i att aktiepriserna steg fram till slutet av året96. Investerarnas 

beteende kan karakteriseras med ett citat: 

 
”Det lätta är att se priset på olika tillgångar, det svåra är att ha en 

uppfattning om vad de egentligen är värda.” 

Källa: Öhmanfonder, 2005-05-02  

 

Med detta citat menas att priser på aktier är lättillgängliga och bestäms 

varje dag på aktiemarknaden. Investerarna påverkas ofta av korta 

svängningar på aktiekurser eller drabbas av ett flockbeteende och 

underskattar de underliggande aktievärdena. Priset på en aktie och aktiens 

värde kan då skilja sig avsevärt vilket leder till ett svagt samband mellan 

våra undersökta variabler. 

 

Åren 2000, 2001, 2002 präglades av en börsnedgång, medan 

förklaringsgraden under de åren låg på en relativt hög nivå (se graf 5.1). 

Under dessa år var kopplingen stark men följer inte en logisk riktning, då 

det förväntas att aktieavkastningen skulle utvecklas åt samma håll som 

prognoserna. En förklaring till utfallet kan vara att de sjunkande 

aktiepriserna fick till följd att dessa sjönk ytterligare i och med att 

investerarna agerade kortsiktigt och sålde av sitt aktieinnehav i rädslan att 

förlora satsat kapital. Analytikers prognoser beaktades förmodligen inte på 

grund av bristande förtroende för aktiemarknaden, utan investerarna 

fortsatte att följa strömmen. Det är inte säkert att prognoserna var 

motiverade utan de kunde innehålla felaktig eller otillräcklig information.  

 

År 2003 var det året som aktiemarknaden, efter flera år med en negativ 

utveckling på börsen, återigen började återhämta sig med en uppgång på 43 

                                                 
96 http://www.ohmanfonder.se/, 2005-05-02 
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procent. Förklaringsgraden för den perioden var 8,2 procent. Liksom år 

1999 ser vi en liknande tendens att få en låg förklaringsgrad vid den tiden 

då börsen utvecklas positivt. Orsaken till en låg förklaringsgrad år 2003 

kan vara att efter flera år med nedgångar på börsen, rådde det fortfarande 

en viss försiktighet bland investerarna. En positiv lutningskoefficient tyder 

på att prognoserna började slå in, med andra ord började förändringen i 

avkastningen utvecklas i samma riktning som förändringen i 

räntabilitetsprognoserna. Ändock är förklaringsgraden på 8,2 procent 

relativt låg vilket innebär att det kunde finnas en mängd andra faktorer, 

utöver räntabilitetsprognoser, som påverkade sambandet. 

 

År 2004, har läget normaliserats på börsen och en stark tro på en stabilare 

marknad växte fram enligt aktieanalytiker på Handelsbanken, efter 

nedgången under åren 2000-200297. I en stabil marknad bör värdet på en 

aktie i större utsträckning återspeglas av aktiepriset och på så sätt generera 

ett bättre samband mellan prognostiserad räntabilitet och aktiers 

avkastning. Vi vet inte huruvida prognoser för år 2004 ska förklara aktiers 

avkastning, då det återstår att se i slutet av år 2005. 

 

 

5.2 Tidsindelad regressionsanalys 
 

En låg förklaringsgrad uppvisas för samtliga perioder före, under och efter 

börskraschen. Tillsammans med en negativ lutningskoefficient tyder det på 

att räntabilitetsprognoserna inte slog in under undersökningsperioden. 

Eftersom sambandet inte är statistiskt säkerställt för någon av perioderna 

                                                 
97 http://shb.newmedia.se/, 2005-05-02 
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kan vi inte påstå att en kraftig börsnedgång medförde ett svagt samband. 

Vår nedanstående hypotes måste därför förkastas: 

 

Sambandet är som svagast under börsnedgången. 

 

Oavsett om vi grupperar företagen efter produktgrupper har det inte någon 

betydelse för vår undersökning. Vi hävdar ändå att det är viktigt att 

undersöka detta, då vi härigenom undkommer problem som annars kan 

uppstå vid användning av paneldata (se avsnitt 3.1.4). Produktgrupperna 

kan vara olika känsliga för svängningar på marknaden, vilket kan få till 

följd att resultatet från de tidsindelade regressionerna kan vara missvisande. 

Därmed förkastas nedanstående hypotes: 

 

Sällanköpsvaror påverkas mer av konjunkturen än dagligvaror.  
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6. Redovisning - en guide till  
värdetillväxt? 

 

Vårt syfte var att undersöka sambandet mellan räntabilitet på eget kapital 

och aktiers effektiva avkastning. 

 

Vi kan inte konstatera att det finns ett entydigt samband mellan 

undersökningsvariablerna, då sambandet endast är statistiskt säkerställt för 

fyra (1998, 2000, 2001, 2002) av de sju undersökta åren. Sambandets 

styrka varierar kraftigt under undersökningsperioden från 0 till 49 procent. 

1998 och perioden 2000-2001 är de år som visar på sämst börsutveckling 

tillsammans med högsta förklaringsgraderna. Omvänt gäller för åren 1997, 

1999 och 2003; då istället de lägsta förklaringsgraderna under 

undersökningsperioden uppvisades tillsammans med högst börsutveckling. 

Det finns en tendens att sambandet är starkare när börsen går ner medan 

tiden då börsen går upp uppvisar ett svagt samband. 

 

Det måste dock påpekas att sambandet är negativt för alla år utom 2003. Ett 

negativt samband innebär att prognostiserad räntabilitet på eget kapital och 

aktiers effektiva avkastning utvecklas åt motsatta håll. Om 

räntabilitetsprognoserna ökar, sjunker avkastningen och vise versa. Detta 

innebär att prognoserna inte slog in under en stor del av vår 

undersökningsperiod. Oavsett om vi delar in perioden i före, under och 

efter den kraftiga börsnedgången samt tar hänsyn till de olika företagens 

produktgrupper har det inte någon påverkan på sambandet. 
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Utifrån vår underökning kan vi dra slutsatsen att räntabilitetsprognoserna 

för Konsumentvarubranschen mellan perioden 1997-2004 inte var ett bra 

mått att se till för att förutsäga aktiers verkliga avkastning. Orsakerna till 

den negativa kopplingen mellan redovisningen och aktiemarknaden kan 

endast spekuleras i och kan bero på psykologiska fenomen, investerarnas 

försummelse av räntabilitetsprognoserna eller att prognoserna redan vid 

publiceringstillfället var diskonterade i aktiekurserna.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Tänkbara förklaringar till det negativa sambandet kan vi, som vi har nämnt 

ovan, bara spekulera i. En av aktieanalytikerna på Öhmans 

fondkommission menar att det inte är lätt att förklara marknadens beteende. 

Aktörer på marknaden kan av någon anledning bete sig irrationellt eller 

agera på felaktig information som företag lämnar ut i samband med 

kvartals årsrapporter etc. Räntabilitetsprognoserna som vi använde oss av i 

vår undersökning kan av olika skäl vara missvisande. En anledning kan 

vara att ett felaktigt bokfört värde (JEK) har använts vid beräkning av 

räntabilitetsmåttet. En annan anledning kan vara att företag helt eller delvis 

har avstått från att lämna ut information till analytikerna, vilket gör att 

konsensusprognoserna inte motsvarar verkligheten. Utifrån vårt resultat 

vore det intressant att undersöka om räntabilitetsprognoserna har påverkats 

av sådana faktorer, varför en studie där prognostiserad räntabilitet jämförs 

med verklig räntabilitet är av betydelse.  

 

Enligt vår diskussion i avsnitt 5.1 kan en annan tänkbar förklaring till det 

negativa sambandet vara att prognoserna redan vid publiceringstillfället var 

inräknade i kurserna. I vår undersökning använde vi oss av aktiekurser vid 

den sista börshandelsdagen varje månad medan räntabilitetsprognoser  
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hämtades så nära den sista börshandelsdagen som möjligt. Om vi istället 

skulle använda aktiekurser med avstämningsdag en viss period innan 

räntabilitetsprognoser blev tillgängliga, påverkar det sambandet? Vi anser 

att en studie där det undersöks skulle vara av intresse. 
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Appendix A 
 

7.1 Dagligvaror 

Swedish Match 
Cloetta Fazer 

Sardus 
Axfood 

 
 

7.2 Sällanköpsvaror 

Lindex 
Expanda 

Kabe 
Autoliv 
Doro 
Brio 

Borås Wäfv 
Electrolux 

Fenix 
H&M 
Nibe 

Wedins 
Bilia 

Svedbergs 
New Wave 

Nilörngruppen 
Opcon 

Clas Ohlson 
JC 

Mekonomen 
Retail & Brands 

Nobia 
Ballingslöv 
Oriflame 
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Appendix B 
 

1997 
Lindex Electrolux 

Expanda Fenix 
Swedish Match H&M 

Kabe Sardus 
Autoliv Nibe 

Cloetta Fazer Wedins 
Doro Axfood 
Brio Bilia 

Borås Wäfv Svedbergs 
 

Sardus, Nibe, Wedins, Axfood och Svedbergs 
var de företag som vi var tvungna att utesluta 
när vi tittade på de årliga förändringarna, varför 
antalet observationer endast var 13 istället för 
18. 

 
1998 

Lindex Fenix 
Expanda H&M 

Swedish Match Sardus 
Kabe Nibe 

Autoliv Wedins 
Cloetta Fazer Axfood 

Doro Bilia 
Brio Svedbergs 

Borås Wäfv New Wave 
Electrolux Nilörngruppen 

 
Nilörngruppen var det företag som vi var 
tvungna att utesluta när vi tittade på de årliga 
förändringarna, varför antalet observationer 
endast var 19 istället för 20. 

 
1999 

Lindex H&M 
Expanda Sardus 

Swedish Match Nibe 
Kabe Wedins 

Autoliv Axfood 
Cloetta Fazer Bilia 

Doro Svedbergs 
Brio New Wave 

Borås Wäfv Nilörngruppen 
Electrolux Opcon 

Fenix Clas Ohlson 
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Clas Ohlson var det företag som vi var tvungna 
att utesluta när vi tittade på de årliga 
förändringarna, varför antalet observationer 
endast var 21 istället för 22. 

 
2000 

Lindex Sardus 
Expanda Nibe 

Swedish Match Wedins 
Kabe Axfood 

Autoliv Bilia 
Cloetta Fazer Svedbergs 

Doro New Wave 
Brio Nilörngruppen 

Borås Wäfv Opcon 
Electrolux Clas Ohlson 

Fenix JC 
H&M Mekonomen  

 
JC och Mekonomen var de företag som vi var 
tvungna att utesluta när vi tittade på de årliga 
förändringarna, varför antalet observationer 
endast var 22 istället för 24. 

 
2001 

Lindex Nibe 
Expanda Wedins 

Swedish Match Axfood 
Kabe Bilia 

Autoliv Svedbergs 
Cloetta Fazer New Wave 

Doro Nilörngruppen 
Brio Opcon 

Borås Wäfv Clas Ohlson 
Electrolux JC 

Fenix Mekonomen  
H&M Retail & Brands 

Sardus   
 

Retail & Brands, JC och Mekonomen var de 
företag som vi var tvungna att utesluta när vi 
tittade på de årliga förändringarna. Prognoser 
för JC och Mekonomen saknades även detta år, 
varför antalet observationer endast var 22 
istället för 25 
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. 
 

Nobia och Ballingslöv var de företag som vi var 
tvungna att utesluta när vi tittade på de årliga 
förändringarna, varför antalet observationer 
endast var 25 istället för 27. 

 
2003 

Lindex Wedins 
Expanda Axfood 

Swedish Match Bilia 
Kabe Svedbergs 

Autoliv New Wave 
Cloetta Fazer Nilörngruppen 

Doro Opcon 
Brio Clas Ohlson 

Borås Wäfv JC 
Electrolux Mekonomen  

Fenix Retail & Brands 
H&M Nobia 

Sardus Ballingslöv 
Nibe   

 
2004 

Lindex Wedins 
Expanda Axfood 

Swedish Match Bilia 
Kabe Svedbergs 

Autoliv New Wave 
Cloetta Fazer Nilörngruppen 

Doro Opcon 
Brio Clas Ohlson 

Borås Wäfv JC 
Electrolux Mekonomen  

Fenix Retail & Brands 
H&M Nobia 

Sardus Ballingslöv 
Nibe Oriflame 

2002 
Lindex Wedins 

Expanda Axfood 
Swedish Match Bilia 

Kabe Svedbergs 
Autoliv New Wave 

Cloetta Fazer Nilörngruppen 
Doro Opcon 
Brio Clas Ohlson 

Borås Wäfv JC 
Electrolux Mekonomen  

Fenix Retail & Brands 
H&M Nobia 

Sardus Ballingslöv 
Nibe   
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Appendix C 
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Regressionsgraf 2000
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Regressionsgraf 2002
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