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I 

Abstract 
 

Title:   Stock analysts’ ability to predict stock prices –  

Influencing factors on accuracy 

Authors:   Pule Anyor and Fredrik Hellman 

Supervisor:   Øystein Fredriksen  

 

Background: On a daily basis, the business press publishes stock recommendations and 

earnings estimates that stock analysts’ produce. These recommendations can be viewed 

as an integral part of both private and institutional investors’ investment decisions. Stock 

analysts’ ability to predict stock prices is an unexplored area with only a few studies on 

the variable target price. Previous studies focus on evaluating the accuracy of the forecasts 

but few of them contribute to the understanding of which factors influence the size of the 

forecast errors. 

 

Aim: The aim of the thesis is to analyze stock analysts’ ability to predict future stock 

prices. 

 

Completion: A deductive approach is used which allows the formulation of research 

questions and the identification of possible influencing factors on accuracy to be derived 

from previous studies. The accuracy is analyzed using regression analysis, where the 

absolute forecast error is the dependent variable while the formulated influencing factors 

are used as explanatory variables. Furthermore an analysis of the relative forecast errors 

is conducted to examine whether overoptimism influences the forecasts. This is carried 

out by examining the distribution of the relative forecast errors using T-tests. 

 

Results: Stock analysts’ price targets are influenced by several of the examined factors. 

A company’s size and its beta value exhibit the strongest influence on target price 

accuracy. The variables display a positive relationship with the accuracy of the forecasts. 

The results indicate that stock analysts’ do not act completely rational and that 

psychological biases may affect the target prices. Buy recommendations are influenced 

by an overoptimism whereas sell recommendations show an exaggerated pessimism.  

 

Keywords: Accuracy, behavioural finance, EMH, target price, stock analysts’.



II 

Sammanfattning 
 

Titel:   Aktieanalytikers förmåga att prognostisera aktiekurser – 

  Påverkansfaktorer för träffsäkerheten 

Författare:  Pule Anyor och Fredrik Hellman  

Handledare:  Øystein Fredriksen  

 

Bakgrund: Affärspressen publicerar dagligen rekommendationer och riktkurser från 

aktieanalytiker och dess analyser kan anses ligga till grund för investeringsbeslut hos 

såväl privata som institutionella investerare. Aktieanalytikers förmåga att prognostisera 

aktiekurser är ett outforskat område med endast ett fåtal publicerade studier på variabeln 

riktkurs. Tidigare studier fokuserar på att utvärdera träffsäkerheten i prognoserna men få 

av dessa bidrar till förståelse kring vad som påverkar prognosfelens storlek. 

 

Syfte: Syftet med studien är att analysera aktieanalytikers förmåga att prognostisera 

framtida aktiekurser. 

 

Genomförande: Studiens deduktiva ansats gör att resultat från tidigare studier ligger till 

grund för formulering av forskningsfrågor och utformning av tänkbara påverkansfaktorer 

för träffsäkerhet. Träffsäkerheten i riktkurserna analyseras via regressionsanalys där det 

absoluta prognosfelet är beroende variabel medan de formulerade påverkansfaktorerna är 

förklarande variabler. Vidare studeras en eventuell närvaro av överoptimism i 

prognoserna genom att undersöka fördelningen av det relativa prognosfelet via T-test. 

 

Resultat: Aktieanalytikers riktkurser påverkas av flertalet faktorer, där ett bolags storlek 

och beta uppvisar tydligast samband med träffsäkerheten. Variablerna uppvisar ett 

positivt samband med träffsäkerheten i prognoserna. Indikationer återfinns på att 

aktieanalytiker inte agerar fullständigt rationellt och att psykologiska påverkansfaktorer 

kan förekomma. Köprekommendationer influeras av en överoptimism medan 

säljrekommendationer uppvisar en överdriven pessimism. 

 

Nyckelord: Aktieanalytiker, behavioural finance, EMH, riktkurs, träffsäkerhet. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Den 14 oktober 2013 tillkännagavs att Nobelpriset i ekonomi tilldelas ekonomerna 

Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen och Robert J. Shiller. De tre pristagarna belönas för 

sina studier av hur tillgångar prissätts på marknaden. Vad som kan anses intressant är att 

Fama förespråkar effektiva marknader och rationella investerare medan Shiller 

ifrågasätter såväl effektiviteten som rationaliteten på marknaden. Utnämnandet av dessa 

antagonister vittnar om komplexiteten inom den ekonomiska teorin, något som mynnat 

ut i debatter och frågor kring värdeskapande via aktiv förvaltning och fundamental 

aktieanalys. 

 

Det råder delade meningar om huruvida en aktivt förvaltad fond klarar av att skapa en 

kontinuerlig överavkastning gentemot ett jämförande index eller ej. En del av den 

ekonomiska forskningen pekar mot att aktivt förvaltade fonder, i snitt över tiden inte kan 

slå passivt förvaltade indexfonder (Bodie et al., 2011).  Detta är i linje med Famas (1970) 

effektiva marknadshypotes, hädanefter benämnd som EMH. Aktörer som däremot 

argumenterar för att aktiv förvaltning är en möjlig väg till överavkastning, använder ofta 

Warren Buffett som exempel. De menar att vissa investerare kontinuerligt lyckas skapa 

överavkastning. Malkiel (1995) visar att det under 70-talet fanns tecken på att somliga 

investerare konsekvent presterat bättre än marknaden, inga sådana bevis gick att återfinna 

under 80-talet. Tron på att ett fåtal individer konsekvent förmår att skapa överavkastning 

kan anses skapa en grund för efterfrågan på aktivt förvaltade aktiefonder. Debatten om 

aktiv förvaltning och dess förmåga att skapa överavkastning härstammar från samma 

kärnfråga som debatten kring aktieanalytikers förmåga att prognostisera ett bolags 

utveckling (se e.g. Di.se, 2012a, 2012b; Svd.se, 2012). Kärnfrågan som diskuteras är 

huruvida aktieanalytiker och fondförvaltare besitter ett informationsövertag mot 

marknaden som tillför värde till deras kunder. 

 

En aktieanalys består enligt Asquith et al. (2005) av en process där information om ett 

företags framtida utveckling samlas in, bearbetas och sedan sprids till kunder. Författarna 
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framhåller tre skilda element av en aktieanalys. En rekommendation utformad som ett 

köp-, behåll- eller säljråd, en vinstprognos innehållande framtida resultatestimat samt en 

riktkurs. Riktkursen ska enligt Bonini et al. (2010) ses som ett lättolkat mått på den 

potentiella värdeförändringen i en aktie. 

 

Aktieanalytiker kan delas in i två kategorier. Köpsideanalytiker som arbetar hos 

institutionella investerare och producerar aktieanalyser för internt bruk samt 

säljsideanalytiker som arbetar på en bank eller ett analyshus vilka säljer analystjänster till 

externa investerare. Säljsideanalytiker arbetar enligt Hooke (1998) nära aktiemäklarna 

vilket skapar incitament för att producera analyser som genererar transaktioner för 

mäklarbordet. Mokoaleli et al. (2009) menar att denna intressekonflikt påverkar vilken 

rekommendation som aktieanalytikerna sätter.  

 

Under förutsättning att marknaden är effektiv och därmed prissätter alla tillgångar 

korrekt, kan fundamental analys i jakten på undervärderade tillgångar anses verkanslös. 

Trots kritik mot aktieanalytiker rapporteras det om att höga löner genomsyrar branschen 

(Di.se, 2012c), något som indikerar att det finns en efterfrågan på de tjänster som en 

aktieanalytiker tillhandahåller. Tidigare forskning från exempelvis De Franco och Hope 

(2011) styrker bilden av att marknaden applicerar ett informationsvärde till 

aktieanalytikers kommentarer och att aktiekurser reagerar på publicerade analyser. Med 

bakgrund i informationsvärdet som av marknaden appliceras på aktieanalytikers 

prognoser, blir det intressant att studera deras förmåga att prognostisera ett bolags 

framtida värde. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Affärspressen publicerar dagligen rekommendationer från aktieanalytiker och dess 

analyser kan anses ligga till grund för investeringsbeslut hos såväl privata som 

institutionella investerare. Den rådande debatten aktualiserar vikten av att studera ämnet. 

Aktieanalytikers förmåga att prognostisera ett bolags framtida vinster har sedan länge 

studerats flitigt. Huruvida aktieanalys skapar förutsättning för överavkastning eller om en 

apa och en piltavla är ett lika värdefullt prognosverktyg, är en fråga som genererat få 

konkreta och entydiga slutsatser. 
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Åtskilliga studier har kritiserat antagandet om rationella investerare som görs i flertalet 

ekonomiska modeller, däribland i EMH. Easterwood och Nutt (1999) menar att 

aktieanalytiker inte agerar i enlighet med antagandet om rationalitet utan att de istället är 

konsekvent överoptimistiska. Enligt författarna skapas en prognosineffektivitet som 

innebär att aktieanalytiker misslyckas med att objektivt inkorporera all tillgänglig 

information i analyserna. Resonemanget styrks av Daniel et al. (1998) som anser att 

investerare är överkonfidenta och fäster för stor vikt vid den information som styrker 

deras tidigare åsikter, samtidigt som motsägande information sorteras bort. Hong och 

Kubik (2003) visar även på att det finns karriärmässiga incitament för en aktieanalytiker 

att vara överoptimistisk i sin analys. Närvaron av psykologiska fallgropar bör således 

påverka värdeskapandet och träffsäkerheten i de analyser som produceras.  

 

Elton och Gruber (1972) menar att det inte återfinns någon statistiskt säkerställd skillnad 

i träffsäkerhet mellan aktieanalytikers prognoser av vinst per aktie, nedan benämnd som 

EPS, och statistiska modeller som baseras på extrapolering av historiska data. Resultatet 

kan anses förenligt med EMH. Motsatta slutsatser presenteras av Conroy och Harris 

(1987) som menar att aktieanalytiker för tidsperioder kortare än ett år, skapar bättre 

prognoser än statistiska modeller. Författarna menar dock att denna förmåga avtar i takt 

med att prognosperioden ökar. Mikhail et al. (2004) argumenterar för att en 

aktieanalytiker som visat på god träffsäkerhet historiskt är mer benägen att lyckas med 

sina framtida prognoser. Författarna visar att en investeringsstrategi som tar hänsyn till 

en aktieanalytikers tidigare meriter och köper aktier med köprekommendationer samt går 

kort i aktier med säljrekommendationer, lyckas skapa viss överavkastning. Att somliga 

aktieanalytiker konsekvent presterar bättre än andra styrks av flertalet nyare studier, bland 

annat Bradshaw et al. (2013) och Bilinski et al. (2013). 

 

Medan en stor del av de studier som presenterats fokuserar på att utvärdera träffsäkerhet 

hos aktieanalytiker, har färre bidragit till förståelse kring vad som påverkar prognosfelens 

storlek. Bonini et al. (2010) menar att en aktieanalytikers förmåga att prognostisera 

aktiekurser är mycket begränsad. Författarna visar att det är svårare att prognostisera 

bolag med stark tillväxt i aktiekursen, bolag som går med förlust samt stora bolag. Det 

kan antas rimligt att vissa bolag är lättare att prognostisera än andra och att analysera 

aktieanalytikers träffsäkerhet utifrån externa påverkansfaktorer blir således intressant.  
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Enligt Bonini et al. (2010) är bolagets storlek positivt korrelerad med prognosfelets 

storlek, något som kan ses som en motsättning. Ett större bolag har fler intressenter och 

därmed en större informationsplikt än ett mindre bolag. Därför bör ett större bolag vara 

hårdare bevakat och bättre genomlyst än ett mindre.  Genomlysningen bör även påverkas 

av hur många analytiker som följer ett bolag. Det blir således intressant att studera hur 

träffsäkerheten i prognoserna påverkas av ett bolags storlek och antalet analytiker som 

följer bolaget. 

 

En annan påverkansfaktor som kan anses ha inverkan på graden av träffsäkerhet är enligt 

Frantzén och Tuvin (2009) sektorstillhörighet. Författarna menar med stöd i Patz (1989), 

att bolag inom konjunkturkänsliga sektorer är svårare att prognostisera än bolag inom 

konjunkturokänsliga sektorer. Med utgångspunkt i författarnas resonemang blir det 

intressant att analysera hur ett bolags sektorstillhörighet påverkar aktieanalytikers 

träffsäkerhet. 

 

Shiller (2000) argumenterar för att det återfinns en inbyggd optimism på marknaden, 

något som påverkar investerares tro på framtiden. Detta styrks av Mokoaleli et al. (2009) 

som argumenterar för att överoptimismen hos aktieanalytiker är större vid publicering av 

köprekommendationer än vid publicering av säljrekommendationer. Utifrån författarnas 

argumentation blir det intressant att analysera huruvida denna överoptimism återfinns på 

marknaden och om optimismen i form av en hög implicerad avkastning i en prognos 

påverkar dess träffsäkerhet. 

 

Det kan anses logiskt att anta att marknadssentimentet påverkar aktieanalytikers 

träffsäkerhet. Studier av Bradshaw et al. (2013) och Bilinski et al. (2013) indikerar att 

aktieanalytikers träffsäkerhet sjunker då de analyserar aktier med historiskt hög volatilitet 

och att sentimentet på marknaden således påverkar träffsäkerheten. Vidare menar 

Bradshaw et al. (2013) att träffsäkerheten stiger vid uppåtgående marknader. Utifrån 

studierna blir det intressant att undersöka hur påverkansfaktorerna marknadssentiment 

och marknadsmomentum inverkar på aktieanalytikers träffsäkerhet. 

 

Rivera (1991) återfinner vissa bevis för att aktieanalytikers träffsäkerhet påverkas av den 

systematiska risken som bolaget besitter, där bolag med högre systematisk risk också är 
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svårare att prognostisera. Vidare går det att anta att ett bolags tillväxttakt även den kan 

påverka aktieanalytikernas träffsäkerhet, där en högre tillväxttakt kan tänkas vara förenad 

med större osäkerhet och volatilitet i aktiekursen. Med detta som utgångspunkt blir det 

intressant att djupare analysera hur aktieanalytikers träffsäkerhet påverkas av bolagets 

systematiska risk och dess tillväxttakt.  

 

Historiskt har de flesta studier undersökt aktieanalytikers träffsäkerhet genom att studera 

EPS eller resultat före skatt. Således har studierna fokuserat på förmågan att prognostisera 

utvecklingen i bolags resultaträkningar. Dessa studier tar inte hänsyn till huruvida 

aktieanalytikerna tillför något värde genom sina prognoser, då de bortser från marknadens 

reaktion och aktiekursens utveckling. Denna kunskapslucka täcks, till viss del upp av 

studier gjorda på aktieanalytikers rekommendationer. Variabeln riktkurs har däremot 

förblivit relativt outforskad med endast en handfull studier gjorda inom området. I denna 

kontext kan riktkursen ses som en användbar variabel för att beskriva ett företags värde, 

då riktkursen tydligt beskriver en akties implicita investeringspotential. 

 

Denna studie avser bidra till ökad förståelse för hur ovannämnda faktorer påverkar 

aktieanalytikers förmåga att prognostisera ett bolags aktiekurs och följaktligen de 

rekommendationer som de publicerar. Då aktieanalyser påverkar såväl institutionella som 

privata investerare, kommer en djupare kunskap om aktieanalytikers prognoser att skapa 

bättre förutsättningar för investerare att fatta väl underbyggda beslut. Genom att studera 

riktkurser, istället för EPS eller resultat före skatt, täcker studien in ett outforskat område. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att analysera aktieanalytikers förmåga att prognostisera framtida 

aktiekurser.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

Det kan anses logiskt att anta att träffsäkerheten i riktkurser skiljer sig åt mellan olika 

typer av bolag och över olika marknader. Träffsäkerheten i riktkurser blir således 

intressant att studera utifrån påverkansfaktorerna storlek, antal analytiker, 

sektorstillhörighet, överoptimism, implicerad avkastning, marknadssentiment, 

marknadsmomentum, systematisk risk och tillväxttakt.  

 

 Hur ser sambanden ut mellan analyserade påverkansfaktorer och 

aktieanalytikers förmåga att prognostisera aktiekurser? 

 

Då träffsäkerheten i riktkurser påverkas av aktiemarknadens förmåga att prissätta ett 

bolags värde blir riktkurserna intressanta att analysera utifrån teoribildning om effektiva 

marknader, informationsasymmetri, investerares psykologi och aktieanalytikers 

värdeskapande. Det blir även intressant att ställa aktieanalytikers förmåga att 

prognostisera riktkurser i relation till tidigare studier gjorda på aktieanalytikers 

träffsäkerhet. 

 

 Vad kan potentiella samband mellan analyserade påverkansfaktorer och 

aktieanalytikers förmåga att prognostisera framtida aktiekurser tänkas bero 

utav?  

 

Det återfinns en konflikt mellan teoribildning som antar att marknadens aktörer agerar 

fullständigt rationellt och teoribildning som antyder att psykologiska påverkansfaktorer 

leder till systematiskt överoptimistiska prognoser. Med utgångspunkt i de studerade 

riktkurserna blir denna konflikt intressant att analysera djupare. 

 

 Agerar aktieanalytiker fullständigt rationellt eller återfinns det en systematisk 

överoptimism i deras prognoser? 
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1.5 Genomförande 
 

Denna studie genomförs via insamling av data ifrån databaserna Factset och Thomson 

Reuters. Empirin analyseras statistiskt via Microsoft Excel och statistikprogrammet 

Eviews. Sambandet mellan träffsäkerhet och påverkansfaktorer mäts via ett absolut 

prognosfel. Datamaterialet klassificeras som paneldata då det innehåller flera 

observationer över tiden på riktkurser för samma bolag. För att ta hänsyn till 

individspecifika påverkansfaktorer i datamaterialet skattas sambanden via en Fixed Effect 

Model. Användandet av skattningsmetoden stärks av Hausman-test. Närvaron av 

överoptimism och pessimism redogörs separat för via deskriptiv statistik och T-tester på 

det relativa prognosfelet. Analysen utgår från tidigare forskning inom området i 

kombination med teori kring marknaders effektivitet och investerares psykologi. 

 

1.6 Avgränsning  
 

Studien avgränsar sig till bolag tillhörande Nasdaq OMX Nordic Large Cap. 

Avgränsningen innebär att riktkurser på publikt handlade storbolag från Sverige, Finland 

och Danmark studeras. De studerade bolagen uppfyller kravet som ställs för att tillhöra 

Large Cap-segmentet, vilket innebär att de alla har ett marknadsvärde som överstiger en 

miljard Euro vid urvalstillfället (Nasdaq OMX Nordic, 2012). Endast säljsideanalytikers 

prognoser kommer att studeras. Vidare avgränsar sig denna studie till att analysera 

konsensusestimat av riktkurser, mätt som medelvärdet av alla insamlade prognoser, 

snarare än enskilda aktieanalytikers prognoser. För att en riktkurs ska klassas som ett 

konsensusestimat kräver denna studie att minst två aktieanalytiker bidragit till prognosen. 

Tidsperioden som studeras sträcker sig från första kvartalet 2009 till tredje kvartalet 2013. 

 

1.7 Kunskapsbidrag 
 

Aktieanalytikers träffsäkerhet har undersökts i flertalet tidigare studier. Majoriteten av 

tidigare forskning riktar in sig på aktieanalytikers rekommendationer och prognoser av 

EPS på den amerikanska aktiemarknaden. Förmågan att prognostisera aktiekurser blir 

intressant att studera då endast en handfull studier gjorts på variabeln riktkurs samtidigt 

som den anses vara ett lättolkat mått på värdepotentialen i en aktie.  
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Den nordiska marknaden är outforskad med endast ett fåtal genomförda studier. Studierna 

har uteslutande fokuserat på aktierekommendationer, EPS eller resultat före skatt. Vidare 

har ingen studie på den nordiska marknaden enligt författarnas vetskap utförts på 

tidsperioder efter 2009.  

 

Genom att studera aktieanalytikers förmåga att prognostisera svenska, finska och danska 

bolags aktiekursutveckling via variabeln riktkurs, avser denna studie att täcka in ett 

tidigare outforskat kunskapsområde. Resultatet från studien bidrar därmed till ytterligare 

förståelse kring vad som påverkar aktieanalytikers träffsäkerhet vid prognostisering av 

aktiekurser. 
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2 Referensram 
 

Då denna studie syftar till att undersöka aktieanalytikers förmåga att prognostisera 

aktiekurser utgår referensramen från teorier kring marknadens prissättning av tillgångar. 

Vidare diskuteras hur värdeskapande sker i aktieanalys och hur aktieanalytiker påverkas 

av psykologiska aspekter. Avsnittet behandlar löpande de studerade påverkansfaktorerna. 

 

2.1 Aktieanalys och effektiva marknader 
 

Aktieanalys beskrivs enligt Asquith et al. (2005) som en process där en analytiker skapar 

prognoser och rekommendationer som hjälper investerare i sina investeringsbeslut. Detta 

görs enligt författarna via insamling och bearbetning av information. Beaktansvärt är att 

förhållningssättet implicerar att prisförändringar hos aktier är förutsägbara, något som 

motsägs i delar av den ekonomiska forskningen med EMH som utgångspunkt. 

 

Kendall (1953) visar att prisrörelser på tillgångar inte är systematiska utan istället 

slumpvis vandrande. Enligt författaren är en random walk-marknad en marknad där 

tillgångspriser rör sig oberoende och successivt. Priser saknar minne och därför kan inte 

tidigare prisutveckling användas för att sia om framtiden. Vidare menar Fama (1965a, 

1970) att en framtida prisutveckling inte är mer förutsägbar än en serie av slumpmässigt 

valda tal. Aktuellt marknadspris är det mest korrekta priset och speglar all tillgänglig 

information och marknadens framtidstro (Fama, 1965b). Fama (1970) delar in marknaden 

i tre former, den svaga formen, den semi-starka formen och den starka formen. Det är 

endast den svagaste formen som kan anses förenlig med värdeskapande via analys av 

prisrörelser, då marknaden redan prisar in all information i de övriga formerna av 

marknadseffektivitet. 

 

Synen på att prisrörelser är oförutsägbara strider mot tron att aktieanalytiker via 

bearbetning och tolkning av information kan prognostisera framtida prisförändringar. 

Konflikten behandlas genomgående i denna studie. 

 

Enligt Fama (1965b) är det konkurrens mellan marknadsaktörer som driver effektiviteten 

på marknaden. Utgångspunkten menar författaren är antagandena om att all information 
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på marknaden är gratis och att investerare agerar fullständigt rationellt. För syftet i denna 

studie implicerar argumentationen att bolag som följs av fler aktieanalytiker är mer 

effektivt prissatta till följd av den högre konkurrensen bland marknadsaktörerna. 

Antagandena som ligger till grund för EMH kan kontrasteras med studier som belyser 

närvaron av asymmetrisk information och psykologiska påverkansfaktorer på marknaden. 

Dessa studier behandlas längre fram. 

 

Den effektiva marknadshypotesen kan anses skapa en solid grund för diskussion om 

marknaders prissättning och informationsbearbetning, något som är relevant för syftet i 

denna studie. Det kan dock konstateras att kompletterande perspektiv blir nödvändiga för 

att skapa ytterligare förståelse beträffande aktieanalytikers träffsäkerhet. 

 

2.2 Informationsasymmetri 
 

Begreppet informationsasymmetri innefattar enligt Sandmo (1999) den osäkerhet som 

råder på marknaden, mellan individer som besitter olika typer av information. Brown och 

Hillegeist (2007) underbygger Sandmos (1999) definition och menar att asymmetrisk 

information uppstår när vissa investerare har tillgång till privat information om företagets 

värde medan andra investerare endast tar del av publikt tillgänglig information. Det kan 

fortsättningsvis konstateras att en företagsledning och styrelse har ett informationsövertag 

gentemot externa parter såsom aktieägare och aktieanalytiker (Löfgren et al., 2001). Detta 

styrker tanken att asymmetrisk information mellan aktörer på marknaden existerar.  

 

Enligt Cao och Kohlbeck (2011) förekommer det även en informationsasymmetri mellan 

aktieanalytiker och övriga marknadsaktörer. Författarna menar att aktieanalytiker, genom 

sin nära relation till bolaget, innehar privat information som inkorporeras i analyserna. 

Författarna förklarar att en prisrörelse som uppkommer till följd av en publicerad analys, 

speglar den mängd privat information som kommit marknaden tillhanda. 

Förhållningssättet indikerar att tillgången till privat information kan vara en bidragande 

faktor bakom skillnader i träffsäkerhet. 

 

För syftet i denna studie innebär ett perspektiv i enlighet med EMH att påverkansfaktorer 

såsom storlek och antal analytiker bör ha en positiv effekt på hur effektivt marknaden 
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prissätter de studerade bolagens aktier. Orsaken till detta är att mängden av asymmetrisk 

information mellan aktieanalytiker och övriga marknaden kan anses vara mindre för stora 

bolag och bolag med intensiv genomlysning. Således indikerar EMH och resonemanget 

fört av Cao och Kohlbeck (2011) att stora bolag och bolag som är väl genomlysta av en 

stor mängd analytiker också är svårare att prognostisera. Dessa samband analyseras 

närmare i denna studie.  

 

2.3 Aktieanalysens värdeskapande genom asymmetrisk information 
 

För studiens syfte är det intressant att belysa hur aktieanalytiker skapar värde och således 

vilken roll aktieanalytikerna har på marknaden. Salva och Sonney (2011) använder 

marknadens reaktion vid publicering av en aktierekommendation som ett verktyg för att 

studera det informationsvärde som aktieanalytikerna skapar. En stark marknadsreaktion 

indikerar att ny information tillförts marknaden, något som antyder att 

rekommendationen har ett högt informationsvärde. Författarna finner bevis för att 

aktieanalytikerna som befinner sig närmare de bolag de analyserar äger ett övertag i 

informationsinhämtningen.  

 

Bae et al. (2008) visar att aktieanalytiker är bättre på att prognostisera framtida vinster i 

bolag belägna i samma land som de själva. Vidare argumenteras för att denna geografiska 

effekt är större i länder där redovisningstraditionen och skyddet mot aktieägare är 

svagare, vilket konfirmeras av Salva och Sonneys (2011) studie. Orsaken anses vara ett 

större informationsgap mellan marknadens aktörer och således en högre grad av 

asymmetrisk information. Även det fysiska avståndet mellan analyshus och huvudkontor 

påverkar enligt Malloy (2005) informationsvärdet. Ju närmare aktieanalytikerna befinner 

sig bolaget de följer, desto bättre blir analyserna enligt författaren. Något som skulle 

kunna indikera att nordiska aktieanalytiker som yrkeskår bör vara träffsäkrare än 

amerikanska. Orsaken är att avståndet mellan analyshusen och börsbolagens huvudkontor 

i Norden rimligtvis är kortare än avståndet dem emellan i USA. Då resultatet från denna 

studie på svenska, finska och danska bolag jämförs med resultat från tidigare studier på 

den amerikanska marknaden, bör dessa skillnader finnas i åtanke. 
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Av ovanstående studier går det att konstatera att en stor del av det värdeskapande som en 

aktieanalytiker bidrar med kan anses hänförligt till kvalitén på den information som 

analytikern innehar. Vidare ses aktieanalytiker skapa värde primärt genom att 

tillhandahålla ny information till marknaden snarare än att bearbeta och tolka den 

information som redan finns tillgänglig på marknaden. För syftet i denna studie indikerar 

detta att aktieanalytikernas träffsäkerhet vid prognostisering av framtida aktiekurser bör 

öka med tillgången till privat information. 

 

2.4 Aktieanalysens värdeskapande genom informationsbearbetning 
 

Att värdeskapande i aktieanalys primärt sker genom tillgång till privat information 

motsätts av Asquith et al. (2005). Författarna undersöker hur marknadens reaktion vid 

publicering av en analys hänger samman med innehållet i den enskilda aktieanalysen. 

Innehållet delas upp på vinstprognos, rekommendation, riktkurs och en kvalitativ variabel 

som täcker in styrkan i de argument som aktieanalytikerna presenterar. Förändringar i 

samtliga variabler skapar överavkastningar varför alla delar av analysen anses tillföra 

värde. Vidare argumenteras för att variabeln riktkurs är särskilt viktig för marknaden vid 

en aktieanalys då en förändring i variabeln genererar störst överavkastning. Asquith et al. 

menar att en essentiell del av en aktieanalytikers arbete är att tolka information som 

kommit allmänheten tillhanda, till exempel vid rapporttillfällen. Enligt författarna sker 

således värdeskapande i aktieanalys genom tolkning och bearbetning av befintlig 

information. Resonemanget indikerar att överavkastning via fundamental analys är 

möjlig att uppnå då marknaden inte fungerar fullständigt effektivt i att tolka och prissätta 

befintlig information.  

 

Institutionella fondförvaltare utgör en stor del av aktieanalytikernas kundgrupp och det 

blir därför intressant att undersöka hur dessa investerare resonerar och skapar värde. 

Amerikanska aktiefonders preferenser till olika typer av bolag undersöks av Falkenstein 

(1996). Fonderna visar prov på en typ av flockbeteende där tydliga preferenser för större 

bolag med mycket tillgänglig information och en hög likviditet i aktien återfinns. Vidare 

föredrar fonderna värdebolag med en låg värdering av det egna kapitalet. Vad som kan 

anses intressant är att aktiefonderna efterfrågar mycket publik rapportering om bolagen. 

Resultatet talar emot att aktiefonder besitter en komparativ fördel genom att agera på 
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insiderinformation och informationsasymmetri. Skulle denna komparativa fördel vara 

närvarande, bör aktiefonderna enligt Falkenstein föredra aktier med lågt nyhetsflöde och 

en hög grad av asymmetrisk information. Slutsatsen indikerar att amerikanska 

fondförvaltare skapar värde genom bearbetning och tolkning av publikt tillgänglig 

information. Med utgångspunkt i syftet för denna studie är resultatet intressant då 

fondförvaltare kan anses vara en viktig användare av aktieanalytikernas tjänster.  

 

För syftet i denna studie kan resultaten presenterade av Asquith et al. (2005) och 

Falkenstein (1996) anses kontrastera tron att träffsäkerheten hos aktieanalytiker ökar när 

informationsasymmetrin ökar. Slutsatserna indikerar att stora bolag och bolag som är 

följda av många analytiker är lättare att prognostisera då genomlysningen av dessa bolag 

är grundligare.  

 

2.5 Investerares beteende 
 

Med utgångspunkt i studiens syfte är det intressant att reda ut hur rationellt aktieanalytiker 

agerar, varför teoribildning kring investerares beteende blir intressant att belysa. Shiller 

(2000) anser inte att teorin om marknadens effektivitet är praktiskt gångbar. Författaren 

menar att det är svårt att förutse prisförändringar på kort sikt medan det är möjligt att 

prognostisera vissa rörelser på längre sikt. Vidare argumenterar författaren för att smarta, 

rationella investerare genom sitt handlande inte till fullo kan justera de felprissättningar 

som kan återfinnas på marknaden. 

 

Fortsättningsvis menar Shiller (2000) att det finns en inbyggd optimism i investerares syn 

på aktiemarknaden. I tider av uppgång väntas kurserna fortsätta stiga medan tider av 

nedgång snabbt antas följas av nya prisstegringar. Enligt författaren finns det en mänsklig 

tendens till överkonfidens gällande investerarens egen förmåga då människor tror sig veta 

mer än vad de faktiskt gör. 

 

Kahneman och Tversky (1974) behandlar frågor kring människans beslutsfattande under 

osäkra förhållanden. Författarna hävdar att investerare inte agerar fullt så rationellt som 

EMH antar. De menar att människan använder tumregler i sitt beslutsfattande. Dessa 

tumregler benämns som representativitet, tillgänglighet och förankring. De tumregler 
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som främst är intressanta för syftet i denna studie är tillgänglighet och förankring. 

Tillgänglighet innebär enligt Kahneman och Tversky att en människa lägger stor vikt vid 

information som finns lättillgänglig i minnet när denne ska bedöma en sannolikhet för ett 

framtida utfall. Stor vikt läggs således vid nyligen publicerad information, något som kan 

leda till en överreaktion. Förankring innebär enligt författarna att en människa lägger stor 

vikt vid ett inledande värde och därefter justerar det historiska värdet enligt dennes tro på 

framtida utveckling. Tumregeln kan anses relevant för denna studie då det kan ses som 

sannolikt att aktieanalytikers prognoser för framtida aktiekurser tar avstamp i historiska 

värden. Förankring bör leda till en trögrörlighet hos aktieanalytiker där de går miste om 

att objektivt bearbeta ny information. Med utgångspunkt i denna trögrörlighet och 

tillgänglighet kan aktieanalytikers förmåga att prognostisera framtida aktiekurser tänkas 

påverkas av marknadens momentum och närliggande händelser vid tiden för publicering 

av riktkursen. En fråga som belyses och analyseras i denna studie. 

 

2.6 Flockbeteende och konsensus 
 

Investerare kan antas påverkas av omgivningens åsikter. Genom att de tar del av 

varandras prognoser kan således ett socialt konsensus formas. Ur detta växer enligt 

Nofsinger och Sias (1999) ett flockbeteende fram hos aktörerna på marknaden. 

Författarna definierar flockbeteende som när en grupp av investerare handlar i samma 

riktning över en tidsperiod. Även om individer känner till att andra beter sig likt en flock, 

kan enligt Shiller (2000) fler individer ändå ansluta sig till flocken med tron att de har en 

överlägsen timingförmåga. Problemet med att röra sig i en flock är att felaktiga 

antaganden tar för stora proportioner. Individer följer andras handlande snarare än att utgå 

från en egen, självständig analys. Enligt Shiller kan flockbeteende leda till att en aktie 

som är populär, drivs upp i pris utan att prisuppgången har förankring i det fundamentala 

värdet på bolaget. Flockbeteende kan även anses förekomma bland aktieanalytiker.  

 

Rädsla för att frångå konsensus ses som en faktor som påverkar aktieanalytikernas 

prognoser, och således även dess träffsäkerhet. Hong et al. (2000) kommer fram till att 

oerfarna aktieanalytiker mer sällan vågar avvika från konsensus och därmed uppvisar 

större tendenser till flockbeteende. Vidare menar författarna att de aktieanalytiker som 

saknar erfarenhet lättare får sparken på grund av utfärdade undermåliga prognoser, något 
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som kopplas till brist på personligt varumärke. De oerfarna aktieanalytikerna ändrar även 

sina prognoser oftare och har svårare att pricka in sina prognoser. Att flockbeteende 

förekommer hos aktieanalytiker styrks av Welch (2000). Författaren påvisar att en 

aktieanalytikers rekommendationsförändring på en aktie har ett positivt inflytande på de 

två nästkommande rekommendationer som utfärdas på samma aktie. Aktieanalytiker 

följer således varandra vid förändring av rekommendation. Welch finner även stöd för att 

flockbeteendet hos aktieanalytiker inte är ett resultat av rationellt och effektivt 

informationssamlande utan snarare är ett resultat av ett irrationellt beteende.  

 

Fortsättningsvis testar Clement och Tse (2005) vilka faktorer bortom erfarenhet och 

rädslan att förlora jobbet som påverkar flockbeteendet hos aktieanalytiker. De kommer 

fram till resultat som tyder på att konsensusprognoser som enbart inkluderar djärva 

prognoser är bättre än konsensusprognoser viktade på alla prognoser. Resultatet från 

Clement och Tses studie indikerar att aktieanalytiker som vågar sticka ut från mängden, 

sammanvägt är bättre prognosmakare än den stora massan aktieanalytiker. Åt vilket håll 

kausalsambandet går kan dock anses svårt att förutse. Vidare ökar sannolikheten för att 

en aktieanalytiker ska våga sticka ut från mängden med faktorer som aktieanalytikerns 

erfarenhet, analyshusets storlek och tidigare påvisad träffsäkerhet. Sannolikheten att 

sticka ut från konsensus minskar med antalet sektorer som aktieanalytikern följer. De 

prognoser som sticker ut från mängden är enligt författarna mer informativa och speglar 

också den privata information som aktieanalytikern har på ett korrekt sätt. Enligt 

författarna åskådliggörs detta av att investerare på marknaden fäster större vikt vid de 

prognoser som sticker ut, än vid konsensus. Utifrån ovan nämnda studier går det att 

konstatera att aktieanalytikers flockbeteende anses ha en negativ inverkan på dess 

träffsäkerhet, varför en större närvaro av flockbeteende leder till sämre prognoser. 

 

Lin et al. (2011) visar att närvaron av flockbeteende hos aktieanalytiker ökar när 

analytikerna följer stora bolag och bolag med en låg värdering av eget kapital. Då 

värderingen av eget kapital till viss del kan anses spegla bolagets förväntade tillväxttakt 

kan resultatet från Lin et al. anses innebära att flockbeteende är mer utbrett i bolag som 

väntas uppleva en låg tillväxt. I kombination med argumenten presenterade av Clement 

och Tse (2005) kan resultaten från Lin et al. (2011) anses tyda på att aktieanalytikers 

träffsäkerhet är sämre vid prognostisering av stora bolag och bolag med lägre förväntad 
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tillväxt. Med utgångspunkt i bolagets storlek och tillväxt blir författarnas resonemang 

intressanta för analysen av aktieanalytikernas träffsäkerhet. 

 

2.7 Överkonfidens hos aktieanalytiker 
 

Det har ovan konstaterats att en inneboende optimism och ett flockbeteende kan tänkas 

påverka aktieanalytikers träffsäkerhet. Det är utifrån studiens syfte även intressant att 

belysa hur aktieanalytikers självbild påverkar träffsäkerheten i riktkurserna. Hilary och 

Menzly (2006) menar att aktieanalytiker är överkonfidenta. Författarna visar att 

aktieanalytiker som skapar träffsäkrare prognoser än konsensus under fyra kvartal i följd, 

sedan uppvisar klara försämringar i träffsäkerhet. De hänför resultatet till att 

aktieanalytiker lider av överkonfidens. Resultatet från Hilary och Menzlys (2006) studie 

kan anses förenligt med Shillers (2000) syn på att investerare besitter en inneboende 

optimistisk syn på aktiemarknadens utveckling. Hilary och Menzly (2006) lyfter även 

fram tidigare forskning som visar att individer tenderar till att övervikta sina framgångar, 

och undervikta sina motgångar. Förhållandet är i sin tur asymmetriskt då överviktningen 

av framgångarna är vanligare förekommande. Således kommer aktieanalytiker, enligt 

resonemanget lägga tonvikten vid tidigare träffsäkra prognoser, något som kan skapa en 

övertro på den egna förmågan.  

 

De Bondt och Thaler (1985) undersöker huruvida aktiemarknaden överreagerar på 

information. De menar att marknaden överreagerar på såväl positiv som negativ 

information, något som från aktieanalytikers perspektiv implicerar att överoptimism 

förekommer i köprekommendationer men inte i säljrekommendationer. Sambandet 

studeras vidare i denna studie. Daniel et al. (1998) argumenterar för att investerare är 

överkonfidenta och fäster för stor vikt vid den information som styrker deras åsikter, för 

att sedan sortera bort information som säger emot dessa åsikter. De menar att 

rationaliteten hos investerare går att ifrågasätta. Vidare hävdar författarna att tillgång till 

privat information skapar större överkonfidens hos investerare. Resonemanget implicerar 

att en större informationsasymmetri mellan marknadsaktörerna leder till en högre grad av 

överkonfidens hos de aktörer som innehar privat information. För syftet i denna studie 

skulle författarnas resonemang indikera att överkonfidensen hos aktieanalytiker är högre 

när de analyserar mindre bolag där informationsasymmetrin är större. 
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Den överkonfidens som individer uppvisar påverkas enligt Shefrin (2008) av uppgiftens 

komplexitet och svårighetsgrad. Mokoaleli et al. (2009) menar att detta förklarar varför 

aktieanalytiker besitter en övertro på sina egna insikter och förmågor, trots att somliga 

anser att värdet av deras rekommendationer är begränsat. I denna studies kontext, skulle 

argumentationen förd av Mokoaleli et al. innebära att analyser av bolag inom sektorer 

som är mer komplexa och svåra att förstå sig på, är mindre träffsäkra. Orsaken skulle vara 

att aktieanalytikerna har för stark tro till sin egen förmåga och därför överreagerar på den 

privata information som de har tillgång till. 

 

En stor del av forskningen (se e.g. Amir & Ganzach, 1998; Easterwood & Nutt, 1999; 

Mokoaleli et al., 2009) har studerat hur psykologiska faktorer påverkar aktieanalytikers 

prognostisering av framtida vinster och rekommendationer medan mindre fokus har legat 

på dess påverkan vid prognostisering av riktkurser. Stotz och von Nitzsch (2005) avser 

täcka in denna kunskapslucka. Författarna anser att aktieanalytiker på säljsidan besitter 

en övertro till sin egen förmåga men att denna överkonfidens är mindre vid 

prognostisering av riktkurs än vid prognostisering av EPS. Enligt författarna styrs 

överkonfidens av den kontroll en aktieanalytiker upplever sig ha över situationen. De 

argumenterar för att människor strävar efter att skapa kontroll över sin omgivning, då 

detta genererar en tillfredsställelse hos individen. Människor tenderar att intala sig själva 

att de har kontroll över situationer där så inte är fallet. Detta exemplifieras enligt 

författarna i tidigare studier som visar att individer som får dra en egen lott i ett lotteri 

upplever vinstchansen som högre än individer som blir tilldelade en lott från samma 

lotteri. 

 

Stotz och von Nitzsch (2005) menar att aktieanalytiker som tror sig ha bättre förmåga att 

korrekt bedöma relevanta osäkerhetsfaktorer i en situation tenderar att uppleva större 

kontroll över situationen, något som enligt författarna leder till överkonfidens. 

Osäkerheten upplevs enligt författarna som större vid prognostisering av riktkurs än vid 

prognostisering av EPS, varför överkonfidensen inte anses lika påtaglig när 

aktieanalytiker prognostiserar aktiekurser. Orsaken är att en riktkurs bestäms av framtida 

diskonterade kassaflöden. Således krävs antaganden om andra marknadsaktörers 

uppfattning kring marknadens riskpremie för att bestämma diskonteringsfaktor, något 

som prognostisering av framtida vinster inte kräver. Dessa antaganden anses ligga utanför 
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aktieanalytikerns kontroll. Därmed menar författarna att känslan av kontroll är lägre vid 

prognostisering av riktkurs, något som motverkar överkonfidens. För syftet i denna studie 

går det även att iaktta att den känsla av kontroll som författarna benämner, kan tänkas 

influeras av påverkansfaktorer såsom systematisk risk, tillväxttakt, marknadsmomentum 

och marknadssentiment. 

 

De Bondt och Thaler (1990) stärker synen på att aktieanalytiker påverkas av psykologiska 

faktorer. De kommer fram till att aktieanalytiker har en tendens att läsa in för mycket ny 

information i priserna och för lite om vad informationen säger på längre sikt. Easterwood 

och Nutt (1999) utför besläktad forskning. De menar att aktieanalytiker underreagerar på 

negativ information och därmed fäster för liten vikt vid denna typ av information. 

Fortsättningsvis överreagerar aktieanalytiker på positiv information. Enligt författarna 

visar detta prov på en systematisk överoptimism. Vidare kommer Amir och Ganzach 

(1998) fram till att överreaktioner, underreaktioner och överdriven optimism ökar ju 

längre tidshorisont en prognos görs på.  

 

Det går att konkludera att en stor del av den rådande forskningen är överens om att 

marknaden är influerad av överoptimism och överkonfidens, något som står i skarp 

kontrast till de antaganden som EMH gör om rationella investerare och effektiv 

prissättning. Närvaron av överoptimistiska och pessimistiska riktkurser analyseras i 

denna studie. 
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3 Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras studier gjorda inom ramen för aktieanalytikers prognosförmåga. 

Inledningsvis diskuteras äldre studier som analyserat träffsäkerhet utifrån 

resultaträkningsbaserade mått såsom EPS. Vidare presenteras nyare studier vars 

inriktning ligger närmare syftet i denna studie, då de studerar variabeln riktkurs.  

 

3.1 Aktieanalytikers träffsäkerhet  
 

Att det finns ett samband mellan träffsäkerhet vid prognoser av resultaträkningsbaserade 

mått såsom EPS och träffsäkerhet vid prognos av framtida aktiekurs kan anses vara 

logiskt. Närvaron av detta samband presenteras av såväl Gleason et al. (2013) som av 

Bilinski et al. (2013). För syftet i denna studie blir det således intressant att förhålla sig 

till äldre studier på resultaträkningsbaserade mått. 

 

Brown et al. (1987) menar att aktieanalytiker är bättre än statistiska modeller på att 

prognostisera framtida vinster. Orsaken går att finna i en bättre tillgång till information 

och ett bättre nyttjande av denna. Författarna anser att en aktieanalytiker kan inkorporera 

såväl resultat från andra bolag som ledningens prognoser i sina prediktioner, något som 

statistiska modeller inte klarar av i samma utsträckning. Brown och Rozeff (1978) 

använder liknande argument och menar att tidigare studiers oförmåga att finna skillnader 

mellan aktieanalytiker och statistiska modeller beror på olämpliga metodval i studierna. 

Vidare hävdar författarna att det faktum att aktieanalytiker existerar är ett bevis på att de 

skapar ett värde för marknaden som statistiska modeller inte lyckas med. Författarna 

argumenterar för att den extra kostnad som en aktieanalys ger upphov till för en 

investerare, till viss del bör spegla värdet av analysen. 

 

Om marknader inte är fullständig effektiva i sin prissättning och det går att skapa värde 

genom fundamental aktieanalys bör det rimligtvis vara så att aktieanalytikernas 

individuella kompetens påverkar kvalitén på analysen. Mikhail et al. (2004) påvisar att 

de aktieanalytiker som historiskt uppvisat träffsäkra prognoser, även i framtiden kommer 

lyckas med sina prognoser. Bilinski et al. (2013) och Bradshaw et al. (2013) styrker 

resultaten från Mikhail et al. (2004). Genom att återskapa en investeringsstrategi som 
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grundar sig på rekommendationer utfärdade av aktieanalytiker som historiskt sett visat 

prov på träffsäkerhet, menar Mikhail et al. att det går att skapa överavkastning. Det ska 

dock tilläggas att ingen överavkastning återfinns efter att hänsyn tagits till 

transaktionskostnader.  

 

Rivera (1991) undersöker hur träffsäkerheten av EPS hos amerikanska aktieanalytiker 

skiljer sig åt mellan amerikanska multinationella och nationella bolag. Vidare undersöks 

hur spridningen i konsensus skiljer sig åt mellan de två. Ett bolag definieras i studien som 

multinationellt om minst 10 % av intäkterna inbringas från utlandet. Författarna visar att 

träffsäkerheten är systematiskt lägre på nationella bolag och att spridningen i konsensus 

är större för de samma. En orsak menar författarna är den lägre systematiska risken, mätt 

som beta, som karaktäriserar multinationella bolag. Rivera återfinner bevis i sin studie 

som är i linje med Stehle (1977). Utifrån syftet i denna studie är det intressant att belysa 

att Stehle menar att bolag med lågt beta tenderar att vara större och bedriva mer av sin 

verksamhet utomlands. Detta leder till att bolag med låg systematisk risk, mätt mot den 

inhemska marknaden, tenderar att ha en högre systematisk risk mätt mot den 

internationella marknaden. Att ett bolag via internationell diversifiering är stabilare och 

således lättare att prognostisera, kan anses logiskt när prognoserna gäller EPS. Hur detta 

samband ter sig vid prognostisering av framtida aktiekurser är något som testas i denna 

studie. 

 

Resultatet som Rivera (1991) presenterar visar även att träffsäkerheten av prognoser på 

EPS påverkas av bolagets storlek, mätt som årlig omsättning. Prognoser på stora företag 

besitter mindre prognosfel än prognoser på små företag. Författarna menar att det finns 

ett flertal tänkbara orsaker till resultatet. Kvalité och mängd av information nämns som 

viktiga aspekter. Likväl menar författarna att det finns starkare incitament för 

aktieanalytiker att lägga mer tid på större bolag, varför kvalitén på prognosen stiger. 

Styrkan i slutsatsen kan kritiseras mot bakgrund av att variabeln storlek inte är signifikant 

om den kombineras med variabeln typ av bolag. Således uppvisas ingen skillnad i 

träffsäkerhet mellan små och stora bolag av multinationell karaktär. Patz (1989) utför en 

liknande studie på den brittiska marknaden och uppvisar liknande samband mellan ett 

bolags storlek och träffsäkerheten vid prognostisering av EPS. 
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Den nordiska marknaden kan anses relativt outforskad då stora delar av forskningen inom 

ämnet är gjord på amerikanska aktiemarknaden. Aspenberg och Järnland (2004) studerar 

aktieanalytikers prognosförmåga av EPS hos bolag handlade på Stockholmsbörsen. 

Författarna återfinner indikationer på att aktieanalytiker överreagerar på ny information 

och är överoptimistiska. Vad som även är intressant utifrån syftet i denna studie är att 

författarna hävdar att volatiliteten på Stockholmsbörsen har en inverkan på 

aktieanalytikers träffsäkerhet. De finner stöd som visar att aktieanalytiker är mer 

träffsäkra under tider då marknaden uppvisar lägre volatilitet. Vidare finner de stöd för 

ett samband mellan hög volatilitet och överreaktion. Författarna menar att överreaktioner 

hos aktieanalytikerna kan leda till hög volatilitet på marknaden. Med utgångspunkt i detta 

förordar författarna viss försiktighet gällande användandet av aktieanalytikers prognoser 

i tider då marknaden präglas av hög volatilitet. 

 

Likt Aspenberg och Järnland (2004) riktar Frantzén och Tuvin (2009) in sig mot den 

nordiska marknaden och genomför en studie på svenska aktieanalytikers träffsäkerhet. I 

likhet med denna studie, avser Frantzén och Tuvin att utröna skillnader i träffsäkerhet 

med avseende på faktorer som företagsstorlek och sektor. En skillnad mot denna studie 

är att Frantzén och Tuvin riktar in sig på resultat före skatt medan denna studie undersöker 

träffsäkerhet i riktkurser. Frantzén och Tuvin använder konsensusestimat under perioden 

2001-2008. De finner bevis för att bolag inom industri- och hälsovårdssektorn är de som 

är svårast att prognostisera medan bolag som producerar sällanköpsvaror anses enklare 

att prognostisera. Förklaringen till resultatet ligger enligt författarna i skillnader gällande 

konjunkturkänslighet över sektorerna, där industrisektorn anses känsligast. Vidare menar 

författarna att stora bolag, definierat som bolag tillhörande Stockholm OMX Large Cap, 

är enklare att prognostisera än mindre bolag som återfinns i Mid Cap-segmentet. Orsaken 

bör enligt författarna vara ett större intresse för Large Cap-bolag, i kombination med en 

större erfarenhet hos aktieanalytikerna. Något som styrker resonemangen från Patz (1989) 

och Rivera (1991). 

 

Medan såväl Patz (1989) som Frantzén och Tuvin (2009) finner skillnader i 

aktieanalytikers träffsäkerhet mellan olika sektorer påvisar Jaggi och Jain (1998) det 

motsatta. Författarna studerar utifrån konsensusestimat aktieanalytikers förmåga att 

prognostisera EPS på bolag handlade på Hong Kong-börsen. Studiens resultat visar att 
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stora bolag är lättare att prognostisera än små. Dock återfinns inga skillnader i 

träffsäkerhet mellan olika sektorer eller mellan bolag med olika betavärden. 

 

3.2 Studier på riktkurs 
 

Bonini et al. (2010) använder variabeln riktkurs för att utforska aktieanalytikers förmåga 

att prognostisera framtida kursutveckling. Författarna anser att riktkurs är intressant att 

studera på grund av att dess lättolkade karaktär direkt avslöjar aktieanalytikerns tro på 

framtida värdeförändring i aktien. Studien riktar sig mot analyser på den italienska 

marknaden under perioden 2000-2006. Författarna menar att ett resultat i enlighet med 

EMH skulle innebära att prognosfelet är slumpvist fördelat kring medelvärdet noll. Detta 

förkastas dock av författarna som menar att aktieanalytiker är systematiskt 

överoptimistiska och har en ytterst begränsad förmåga att prognostisera framtiden. Vidare 

kan det anses intressant att författarna hävdar att prognosfelets storlek ökar med företagets 

storlek, dess prognostiserade värdetillväxt och vid uppåtgående marknader. Att 

prognosfelets storlek har ett positivt samband med bolagets storlek motsäger slutsatser 

från studier gjorda på EPS av Patz (1989) och Rivera (1991). Slutligen kan det för syftet 

i denna studie ses som intressant att konstatera att författarna i sin hypotesformulering 

argumenterar för logiken i att bolag med hög värdering av det egna kapitalet bör vara mer 

svårprognostiserade. Bonini et al. (2010) menar att orsaken till detta är att större osäkerhet 

om framtiden återfinns hos dessa bolag. Dock finner författarna inga entydiga svar för 

huruvida sambandet finns närvarande.  Författarnas argumentation kan kopplas till denna 

studies analys av hur ett bolags tillväxttakt påverkar aktieanalytikers träffsäkerhet. 

 

Bradshaw et al. (2013) använder även de variabeln riktkurs i sin studie men studerar vissa 

aktieanalytikers påstådda förmåga att konsekvent överprestera gentemot andra 

aktieanalytiker. Författarna presenterar resultat som till viss del kan anses konsistenta 

med Bonini et al. (2010). Bradshaw et al. (2013) undersöker amerikanska aktieanalytiker 

över en längre tidsperiod på 10 år, mellan 2000-2009. Under denna period fanns det vissa 

statistiska skillnader i träffsäkerhet, aktieanalytiker emellan. I enlighet med Bonini et al. 

(2010) menar Bradshaw et al. (2013) att aktieanalytiker har mycket begränsad förmåga 

att prognostisera framtida aktiekurs. Den längre tidsperioden som studeras ger författarna 

utrymme att testa prognosförmåga över olika marknadssentiment. Enligt författarna är 
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aktieanalytiker mindre överoptimistiska under tider av marknadsuppgång, vilket leder till 

att aktieanalytikers prognostiserade aktiekurser har mindre prognosfel vid stigande 

marknader. Vidare menar författarna att aktier som historiskt uppvisat en hög volatilitet 

är svårare att prognostisera än aktier som uppvisat en historisk låg volatilitet. Sambandet 

kan ses som logiskt då ökade svängningar i aktiekurs bör göra aktiekursen mer 

svårprognostiserad.  

 

Bilinski et al. (2013) presenterar resultat som är i linje med Bradshaw et al. (2013) och 

Bonini et al. (2010) gällande volatilitetens påverkan på träffsäkerhet och vissa 

aktieanalytikers förmåga att konsekvent överprestera. Bilinski et al. (2013) studerar 

riktkurser på ett internationellt urval av företag från 16 länder och konkluderar att 

träffsäkerhet hos aktieanalytiker skiljer sig åt mellan länder och beror även av kulturella 

och legala skillnader. För syftet i denna studie kan det anses intressant att konstatera att 

författarna argumenterar för att bolag med högre förväntad tillväxt är svårare att 

prognostisera än bolag som spås en stabilare framtida utveckling. 
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4 Metod 
 

Nedan följer en redogörelse för utformningen och tillvägagångssättet i studien. Valen 

som gjorts diskuteras löpande med ett kritiskt förhållningssätt för att läsaren ska kunna 

tillgodogöra sig styrkor och svagheter i studien. Avslutningsvis redogörs för studiens 

trovärdighet där de viktigaste aspekterna kring studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet sammanfattas. 

 

4.1 Utformning 
 

Syftet med studien är att analysera aktieanalytikers förmåga att prognostisera framtida 

aktiekurser. Denna studie utgår ifrån tidigare studier som behandlar aktieanalytikers 

förmåga att skapa träffsäkra prognoser, i kombination med forskning om investerares 

beteende. Genom att förhålla sig till teoribildning och tidigare forskning innan 

datamaterialet samlas in, kan studien till stor del anses ta vad Blaikie (2003) kallar en 

deduktiv forskningsansats. Motsatsen hade varit att anta vad Blaikie benämner som ett 

induktivt angreppssätt. Författaren menar att även en induktiv forskningsansats kräver att 

studien kopplar tillbaka till teoribildningen efter det att verkligheten studerats. 

Aktieanalytikers träffsäkerhet är ett område som analyserats i flertalet tidigare studier, 

varför resultaten från dessa är intressanta för denna studie. Genom att ta hänsyn till 

tidigare studier i formuleringen av forskningsfrågor kan en tydligare kunskapslucka 

identifieras. 

 

Studien grundas i historiska prognoser på riktkurser och således används en kvantitativ 

undersökningsmetod. Patel och Davidsson (2011) menar att en kvantitativ 

undersökningsmetod betonar mätbarhet, statistisk bearbetning och analys av data. Blaikie 

(2003) förtydligar begreppet och menar att kvantitativa studier använder sig av siffror 

som empirisk data. Tidigare studier som använder variabeln riktkurs (se e.g. Bonini et al., 

2010; Bradshaw et al., 2013) har uteslutande använt sig av en kvantitativ 

undersökningsmetod, varför resultat och slutsatser från denna studie kan anses lättare att 

jämföra med tidigare studier. En fördel med denna undersökningsmetod framför den 

kvalitativa menar Bryman och Bell (2007) är att mätbarheten skapar möjligheter att 

upptäcka små skillnader i de undersökta skeendena. Med utgångspunkt i mätbarhet och 
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jämförbarhet förefaller valet av en kvantitativ undersökningsmetod naturligt. Då 

historiska riktkurser på samma bolag studeras över flera tidsperioder genomförs en 

longitudinell studie. Saunders (2007) menar att en styrka med en longitudinell studie är 

dess förmåga att mäta utveckling och förändringar över tiden. Den empiriska datan 

analyseras genom Eviews och Microsoft Excel för att besvara uppställda 

forskningsfrågor. 

 

För att svara på de formulerade forskningsfrågorna används deskriptiv statistik, 

regressionsanalys och T-tester. Regressionsanalysen utgår från en beroende variabel och 

flertalet förklarande variabler.  

 

Förmågan att prognostisera aktiekurser mäts som beroende variabel i form av det absoluta 

prognosfelet, nedan benämnd som APF. APF beräknas med utgångspunkt i historiska 

riktkurser och verkligt utfall för valda tidshorisonter. Även tidigare studier av Patz (1989) 

och Frantzén och Tuvin (2009) använder sig av APF i sina analyser av analytikers 

träffsäkerhet. Definitionen av APF skiljer sig dock åt mellan studierna. 

 

APF tar inte hänsyn till huruvida den procentuella felmarginalen är positiv eller negativ. 

APF visar därför storleken på prognosfelet utan att ta hänsyn till huruvida utfallet var 

över eller under det prognostiserade värdet. Orsaken till att APF väljs som beroende 

variabel trots att måttet inte visar om utfallet var över eller under det prognostiserade, är 

att dess absoluta karaktär möjliggör för att dra slutsatser kring hur utvalda 

förklaringsvariabler påverkar träffsäkerheten i prognoserna. Genom att frånse närvaron 

av överdriven optimism eller pessimism hos riktkurserna blir sambandet mellan 

träffsäkerhet och förklaringsvariabler tolkningsbart i regressionsskattningarna. 
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APF beräknas enligt formel 4.1 nedan.  

 

𝐴𝑃𝐹it = |
Utfallit − Prognosit

Utfallit

|  

 
Formel 4.1 - Det absoluta prognosfelet 

 

För att förklara prognosfelets storlek i regressionsanalysen används ett antal 

förklaringsvariabler som presenteras i avsnitt 4.5 Datainsamling. 

 

Med utgångspunkt i att APF inte tar hänsyn till huruvida prognosfelet är positivt eller 

negativt kommer regressionsanalysen ej besvara frågor kring över- eller underoptimism i 

prognoserna. Detta ämne behandlas via deskriptiv statistik och T-tester på det relativa 

prognosfelet, nedan benämnd som RPF. Beräkningen av RPF gör att ett negativt värde 

indikerar att aktieanalytikerna varit för optimistiska i sina prognoser av framtida aktiekurs 

medan ett positivt värde antyder en överdriven pessimism i riktkursen. 

 

RPF beräknas enligt formel 4.2 nedan.  

 

𝑅𝑃𝐹it =
Utfallit − Prognosit

Utfallit

  

 
Formel 4.2 - Det relativa prognosfelet 

 

4.2 Sekundäranalys 
 

Data samlas in från databaserna Factset, Thomson Reuters Eikon, nedan benämnt som 

Eikon samt Thomson Reuters Datastream, nedan benämnt som Datastream. En 

sekundäranalys genomförs då studien använder sig av databaser för att samla in empiri, 

således klassas det undersökta materialet som sekundärdata. Användningen av 

sekundärdata innebär enligt Blaikie (2003) att datamaterialet inte primärt är genererat i 

syfte att svara på de aktuella forskningsfrågorna. Enligt författaren skapar användningen 

av sekundärdata ett avstånd mellan den ursprungliga observationen av data och analysen 

av densamma. Vidare argumenterar Blaikie för att ett längre avstånd mellan empirisk 

observation och studie skapar en större risk för förvrängning av data. Denna risk är enligt 

författaren som minst när forskaren använder sig av primärdata. Dale et al. (1988) menar 
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att en styrka med sekundäranalys är att tidseffektiviteten i datainhämtningen skapar 

möjlighet för att rikta mer resurser mot analysen. Tillgången till sekundärdata har varit 

en avgörande faktor vid genomförandet av denna studie. I likhet med Blaikie (2003) 

menar Bryman och Bell (2007) att en nackdel med sekundäranalys är att forskaren 

förlorar kontroll över datans kvalité, något som skapar osäkerhet. Vidare betonar 

Björklund och Paulsson (2003) vikten av att kritiskt granska sekundärdata innan det 

används. 

 

Denna studie avser hantera osäkerhet i datamaterialets kvalité genom att använda 

internationellt ansedda databaser och kritiskt granska den data som samlas in. Stickprov 

i datamaterialet utförs och jämförs med bolagens årsredovisningar och andra externa 

källor, för att styrka att datamaterialet är robust. Tillika läggs stor vikt vid att förstå och 

redovisa för hur databaserna sammanställer och presenterar data.  

 

4.3 Urval 
 

De observationer som studeras tar sin utgångspunkt i aktieanalyser gjorda på bolag listade 

på Nasdaq OMX Nordic Large Cap per den 1 januari 2014. Således inkluderas bolag från 

Sverige, Finland och Danmark. Ett bolag återfinns i Large Cap-segmentet om dess 

marknadsvärde överstiger en miljard Euro (Nasdaq OMX, 2012). Nasdaq OMX Nordic 

Large Cap-listan uppdateras var sjätte månad, den 1 januari och 1 juli. Uppdateringen 

baseras på viktade genomsnittliga priser under maj och november månad (Nasdaq OMX, 

2012). Den ursprungliga listan består utav 140 aktier, där 27 bolag finns representerade 

dubbelt i form av A- och B-aktier. De bolag som förekommer med två aktieslag riskerar 

att bli överrepresenterade i studien om inte en av aktierna rensas bort. De 27 dubbletterna 

sorteras bort på urvalskriteriet handelsvolym, där den minst handlade av de två 

aktieslagen elimineras.  

 

Genom att studera bolag listade på Nasdaq OMX Nordic utesluts norska bolag ur studien, 

något som kan kritiseras ur ett nordiskt investerarperspektiv. Argumentet för att 

exkludera de norska bolagen gör gällande att Oslo Børs använder sig av andra 

klassificeringar än Nasdaq OMX Nordic, då Oslo Børs ej ägs av Nasdaq OMX. De norska 

bolagen är inte indelade efter storlek i enlighet med den metodik som används av Nasdaq 
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OMX Nordic. Vidare använder sig Oslo Børs av GICS indelning av sektorer (Oslo Børs, 

2014) medan Nasdaq OMX använder ICB (Nasdaq OMX, 2011). Indelningarna har 

många likheter men en stor skillnad är enligt Vermorken (2011) att GICS delar upp 

konsumentprodukter på cykliska och icke cykliska produkter medan ICB särskiljer på 

konsumentvaror och konsumenttjänster. En inkludering av norska bolag i studien skulle 

inkorporera en inkonsekvens i datamaterialet, såväl på urvalskriteriet storlek som vid 

kodning av sektorsvariabler. Det bör belysas att det inte finns något krav på att de 

studerade bolagen ska tillhöra Large Cap-segmentet vid varje observation, så länge de 

återfinns på listan publicerad den 1 januari 2014.  

 

 

Landsfördelningen för de 102 bolagen som studeras presenteras i Tabell 4.1. Sverige 

representeras med 59 av de 102 bolagen i urvalet. Finland återfinns med 24 bolag och 

Danmark med 19 bolag. 

 

4.4 Undersökningsperiod 
 

Studien använder sig av historiska riktkurser insamlade på kvartalsbasis från första 

kvartalet 2009 till tredje kvartalet 2013. Valet av tidsperiod har gjorts med utgångspunkt 

i tillgänglighet till historiska riktkurser. Riktkurser finns endast tillgängliga från 2009 i 

Factsets databas. Träffsäkerheten testas på 3, 6 och 12 månaders sikt, från det datum 

riktkursen samlats in. Riktkurserna jämförs således med utfallet efter 3, 6 och 12 månader. 

Detta genererar 1938 observationer på 3 månaders sikt, 1836 på 6 månaders sikt och 1632 

på 12 månaders sikt. Denna studie testar varje enskild observation på valda tidshorisonter 

och tar ej hänsyn till att aktieanalytiker kontinuerligt justerar sina prognoser efter 

rapporter och andra företagshändelser. Orsaken är att denna studie syftar till att undersöka 

aktieanalytikers förmåga att prognostisera aktiekursers utveckling snarare än att studera 

en investeringsstrategi som baseras på att kontinuerligt följa aktieanalytikers råd. 

 

LAND   Procent Antal bolag 

SVERIGE 57,84 % 59 

FINLAND 23,53 % 24 

DANMARK 18,63 % 19 

SUMMA   100 % 102 

Tabell 4.1 - Landsfördelning 
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4.5 Datainsamling 
 

4.5.1 Beroende variabler 

 

De beroende variablerna som analyseras i regressionsanalysen är döpta till APF_3M, 

APF_6M och APF_12M efter den tidshorisont som studeras. Dessa beräknas i enlighet 

med formel 4.1 med hjälp av historiska riktkurser och faktiska utfall. 

 

De historiska riktkurser som används i denna studie är hämtade från Factset och är 

justerade för företagshändelser såsom aktiesplittar. Factset samlar in riktkurser från över 

600 aktörer världen över. En aktieanalytikers riktkurs förändras i Factset varje gång 

ändringen registreras av aktieanalytikern. Således justeras riktkurserna löpande och inte 

enbart inför kvartalsrapporteringen. Riktkurserna är insamlade på kvartalsbasis den sista 

handelsdagen varje kvartal och kan således anses ge en korrekt ögonblicksbild av 

aktieanalytikernas tro på aktiens kursutveckling vid insamlingstillfället. De riktkurser 

som används i denna studie är ett medelvärde av samtliga aktieanalytikers inrapporterade 

riktkurser inom ett fönster av 100 dagar. Om en analytiker inte uppdaterat riktkursen inom 

fönstret före mätdatumet, inkluderas inte dennes prognos i konsensus. Valet av att 

använda Factset vid insamling av riktkurser styrks av Bonini et al. (2010) som menar att 

Factset är den mest omfattande databasen för europeiska aktier.  

 

Såväl Bonini et al. (2010) som Bradshaw et al. (2013) studerar aktieanalytikers förmåga 

att prognostisera riktkurs utifrån individuella aktieanalysers riktkurser medan denna 

studie använder sig av konsensusestimat. Fördelen med att använda konsensusestimat är 

enligt Conroy och Harris (1987) att en viss portföljdiversifieringseffekt uppstår, där 

enskilda prognosfels inverkan minimeras. Läsaren av denna studie bör dock ha i åtanke 

att vissa studier (se e.g. Mikhail et al., 2004; Bradshaw et al., 2013; Bilinski et al., 2013) 

menar på att det finns analytiker som konsekvent överpresterar jämfört med konsensus. 

Genom att studera konsensusestimat som ett medelvärde snarare än enskilda 

aktieanalytikers riktkurser förbises denna aspekt. Således kan denna studie endast 

generalisera resultatet till aktieanalytiker som kollektiv, utan att dra slutsatser om 

enskilda aktörer. De faktiska utfallen representeras av aktiekurser 3, 6 och 12 månader 
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efter publicerade riktkurser. Aktiekurserna samlas in från Eikon och är även de justerade 

för företagshändelser såsom aktiesplittar. 

 

4.5.2 Antal analytiker 

 

Antalet analytiker som bidragit till de konsensusestimat av riktkurser som analyseras i 

denna studie, används som en förklaringsvariabel. Denna information samlas in från 

Factset och förklaringsvariabeln i regressionerna döps till ANTAL_AN. 

 

4.5.3 Implicit avkastning 

 

Den prognostiserade avkastningen som en riktkurs implicerar beräknas genom att jämföra 

riktkursen med den faktiska nivån på aktiekursen vid tidpunkten för utfärdandet av 

riktkursen. Den implicita avkastningen kan även benämnas som en akties kurspotential. 

Information om den avkastning som respektive riktkurs implicerar samlas in från Factset 

och används som en förklarade variabel. Variabeln döps i regressionerna till IMPL_AV. 

 

4.5.4 Bolagsstorlek 

 

Bolagets storlek mäts med utgångspunkt i dess omsättning och förklaringsvariabeln döps 

till OMSÄTTNING i regressionsanalysen. I denna studie används omsättningen från det 

senast avslutade räkenskapsåret vid tiden för utfärdandet av riktkursen. Omsättningsdata 

hämtas från Datastream och är standardiserad för att vara internationellt jämförbar mellan 

olika redovisningstraditioner (Thomson Reuters, 2013). Omsättningen anges i den valuta 

som tillhör det land i vilket bolaget har sin hemvist, tillika huvudkontor (Thomson 

Reuters, 2013). Omsättningen för bolag med hemvist utanför Sverige räknas om till SEK. 

Valutakursen som används hämtas från Eikon och är hänförlig till bolagets 

bokslutsdatum. Frantzén och Tuvin (2009) använder en uppdelning på Large Cap och 

Mid Cap som storleksvariabel i form av dummykodning där majoriteten av 

observationerna kommer från Large Cap-segmentet. Genom att använda omsättning som 

storleksvariabel snarare än att dela upp bolagen i storlekssegment, avser denna studie att 

mer djupgående studera relationen mellan företagets storlek och aktieanalytikernas 

träffsäkerhet. 
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4.5.5 Tillväxttakt 

 

Bolagets tillväxttakt mäts genom att studera den historiska tillväxten i omsättning från 

det föregående räkenskapsåret. Variabeln döps till TILLVÄXT och konstrueras med 

utgångspunkt i omsättningssiffrorna inhämtade från Datastream. 

 

4.5.6 Sektor 

 

Sektorstillhörigheten kodas med dummyvariabler. Nasdaq OMX Nordic använder sig 

sedan 2012 av ICBs sektorsklassificering (Nasdaq OMX, 2011) som är uppdelad på fyra 

nivåer (Vermorken, 2011). Denna studie kodar bolagen i 10 olika kategorier, baserat på 

den mest övergripande nivån. Genom att endast studera den övergripande nivån frånses 

att bolag med samma industritillhörighet kan skilja sig mycket åt inom de mer detaljerade 

sektorsindelningarna. Orsaken till att den övergripande sektorsindelningen används är att 

en ytterligare nedbrytning till 19 kategorier skapar få observationer inom varje kategori. 

Få observationer leder till en försämrad generaliserbarhet då de sektorseffekter som 

iakttas blir svåra att särskilja från företagsspecifika påverkansfaktorer. Kritik kan riktas 

mot sektorsuppdelningen med basis av att denna utgår från de sektorer som bolagen 

tillhörde per den 1 januari 2014. Således görs antagandet att inget av bolagen har 

förändrat verksamhetsinriktning under den studerade perioden så till den grad att dess 

sektorstillhörighet har förändrats. Tabell 4.2 nedan presenterar sektorsindelningen. 

Variabeln kraft används som referensvariabel och utesluts i regressionsskattningarna. 

 

SEKTOR 

Olja & Gas 

Material 

Industri 

Konsumentvaror 

Konsumenttjänster 

Hälsovård 

Finans & Fastighet 

IT 

Telekom 

Kraft* 

* Används som 

referensvariabel 
 

Tabell 4.2 - Variablernas namn 
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4.5.7 Marknadssentiment 

 

Marknadens sentiment vid tidpunkten för publiceringen av riktkursen mäts genom nivån 

på VIX-index dagen för publicering. VIX-index mäter den riskjusterade förväntade 

volatiliteten på S&P 500 under den nästkommande 30 dagars perioden (Nossman & 

Wilhelmsson, 2009). Data för VIX hämtas hem på kvartalsbasis från Eikon. Ett alternativ 

till att använda VIX är att skatta historisk volatilitet för svenska, finska och danska 

aktieindex. Anledningen till att inte den historiska volatiliteten används är att dess 

bakåtblickande karaktär gör att den kan anses sakna prognosvärde.  Genom att använda 

VIX avser studien mäta marknadens sentiment ur ett framåtblickande perspektiv. 

Förklaringsvariabeln som används i regressionsanalysen döps till VIX. 

 

4.5.8 Marknadens momentum 

 

Marknadens momentum vid tidpunkten för publicering av riktkurs uppmäts på en 

tidshorisont av sex månader. En marknad klassas som uppåtgående om marknadsindex 

genererat positiv avkastning under de sex månaderna som föregått publiceringen av 

riktkursen. De marknadsindex som studeras är baserade på bolagets landstillhörighet i 

enlighet med Nasdaq OMX Nordics klassificering. Den svenska marknaden representeras 

av Nasdaq OMXSPI, den finska av OMXHPI och den danska av OMXCPI. Data samlas 

in via Eikon och kodas till dummyvariabler. Förklaringsvariabeln för marknadsuppgång 

blir jämförande referensvariabel och tas bort från regressionsskattningarna, medan 

variabeln för nedgång tas med i regressionskörningarna och döps till NEDÅTGÅENDE. 

 

4.5.9 Systematisk risk 

 

Bolagens systematiska risk mäts genom dess betavärde. Betavärden på kvartalsbasis 

samlas in från Datastream och är skattade på femårig historisk data, mot det lokala index 

där aktierna handlas. Även Rivera (1991) använder betavärden skattade över fem år för 

att studera hur ett bolags systematiska risk påverkar analytikers förmåga att skapa 

träffsäkra prognoser. Variabeln döps i denna studie till BETA. 
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4.6 Balansering av paneldata 
 

Studien samlar in data baserat på ett urval av bolag över flera tidsperioder varför 

datamaterialet klassas som paneldata. Paneldata är enligt Gujarati och Porter (2009) en 

kombination av tidsseriedata som studerar en variabels värde över flera tidsperioder och 

tvärsnittsdata som studerar flera variabler vid en tidpunkt. Datamaterialet som analyseras 

innehåller flera observationer av samma bolag, uppdelat kvartalsvis över den studerade 

perioden.  

 

Gujarati och Porter (2009) menar att en fördel med paneldata är att det är mer informativt 

än tidsseriedata då den kategoriseras efter de individer som observeras. Vidare är 

problemen med kollinearitet mellan variabler mindre enligt författarna. I denna studie 

består de olika individerna av de studerade bolagen. Om datamaterialet inte hanterats som 

paneldata hade de individuella skillnaderna applicerbara till de olika bolagen gått 

förlorade. 

 

Vid användning av paneldata bör ett resonemang föras kring huruvida det är en 

balanserad eller en obalanserad panel. Enligt Gujurati och Porter (2009) är en panel att 

klassa som balanserad när den innehåller lika många observationer för varje individ. För 

att panelen ska vara balanserad i studien krävs således att varje bolag har lika många 

observationer. Balansering av datamaterialet genomförs i syfte att undvika 

attritionsproblem vilket uppstår när vissa bolag i urvalet inte finns med i urvalet under 

hela den observerade perioden i enlighet med Hausman och Wise (1979).  

 

Brist på observationer för vissa bolag och tidpunkter behöver tas i beaktning vid 

behandlingen av datamaterialet. Trots få bortfall i datamaterialet balanseras panelen 

fullständigt. För att enkelt identifiera bolagen används en kodningsmekanik som går ut 

på att varje bolag tilldelas ett specifikt ID som adderas till samtliga av det specifika 

bolagets observationer. Bolag med brott över tiden i observationerna tas bort. Vidare 

elimineras två bolag med negativa omsättningssiffror. Användandet av medelvärden för 

riktkurser gör att ingen justering av extremvärden görs med hänsyn till aktieanalytikernas 

prognoser. Vidare väljer denna studie att inte justera prognosfelen från fåtalet extrema 

utfall. Detta val görs med utgångspunkt i att en eliminering av en extrem observation gör 
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att brott uppstår över tiden, varför samtliga observationer för bolaget skulle tvingas 

elimineras för att upprätthålla en balanserad panel. Anledningen till att inte extremvärden 

hos beroendevariablerna justeras ner är att extremvärdet kan bero av såväl en kraftig 

kursförändring hos aktien som en kraftig felbedömning av aktieanalytikerna i sina 

riktkurser. Genom att justera beroendevariablerna återfinns således en risk för att effekter 

hänförliga till aktieanalytikers träffsäkerhet går förlorade, då beroendevariablerna 

manipuleras. Denna studies hantering av extremvärden grundas i den stora mängden 

observationer som studeras. Datamaterialet klassificeras som en kort panel, då antalet 

observationer över tiden understiger antalet bolag studerade i tvärsnittet (Gujurati & 

Porter, 2009). Se fullständig lista på bolagen i appendix 2. 

 

4.7 Analys 
 

Vid studier av paneldata ställs explicita krav på valet av statistiska analysmodeller för att 

generera korrekta skattningar. Nedan redogörs för valet av statistiska analysmodeller. 

Modellerna introduceras för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig presentationen av 

resultatet. Syftet med avsnittet är inte att utvärdera de statistiska modellerna utan att skapa 

en förståelse för tillvägagångssättet. För ytterligare information om modellerna hänvisas 

läsaren till källorna bakom avsnittet. 

 

4.7.1 Individuell heterogenitet 

 

Ett karaktärsdrag hos paneldatan som används är att observationerna inte är oberoende av 

varandra, då de mäter samma bolag över tiden. Således är varje bolag unikt, och 

förekomsten av individuella påverkansfaktorer anses troligt. Genom att slå ihop samtliga 

observationer till en tidsserie, utan att ta hänsyn till denna individualitet, kan 

skattningarna komma att bli icke väntevärdesriktiga. Det innebär att individualiteten och 

de icke observerbara egenskaperna kamoufleras i tidsserien (Gujarati & Porter, 2009).  

Gujarati och Porter (2009) benämner detta som att det förekommer individuell 

heterogenitet hos de skattade individerna. I denna studie skulle den individuella 

heterogeniteten vara hänförbar till respektive bolag. Med andra ord skulle ett specifikt 

bolag vara svårare att prognostisera än ett annat, då det kan tänkas återfinnas 

företagsspecifika förklaringsfaktorer som inte täcks in av denna studie. Dessa faktorer 
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skulle påverka varje observation av det specifika bolaget, varför bolagets observationer 

bör behandlas var för sig. Här återfinns anledningen till att varje bolag kodas med ett 

specifikt ID-nummer. Gujarati och Porter menar att heterogeniteten gör att slumptermen 

i skattningen riskerar att korrelera med förklaringsvariablerna vilket bryter mot 

antagandena i klassisk linjär regressionsskattning om att slumptermen inte korrelerar med 

förklaringsvariablerna. Denna studie testar två modeller för att hantera problemen som 

kan uppstå med oobserverad heterogenitet: Fixed Effect Model och Random Effect 

Model. 

 

4.7.2 Fixed Effect Model 

 

Fixed Effect Model, benämnd som FEM, behandlar heterogenitetsproblemet mellan olika 

individer genom att tilldela varje individ ett eget intercept (Gujarati & Porter, 2009). FEM 

ser ut enligt formel 4.3 nedan. 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Formel 4.3 - Fixed Effect Model 

i=individ 

t=tidsperiod 

 

Gujarati och Porter (2009) menar att modellen kallas FEM då interceptet αi, som avser 

fånga upp den icke-observerbara heterogeniteten hos varje individ, inte antas variera över 

tiden. En implikation av antagandet är att FEM inte kan skatta förklaringsvariabler som 

är konstanta över tiden, då effekten av dessa fångas upp i interceptet. En FEM klassar 

sektorseffekter som fixed effects och dessa fångas upp av interceptet αi. Detta ses som en 

av svagheterna med modellen. Sektorsvariablerna är konstanta över tiden varför dess 

påverkan på prognosfelet inte kan studeras med en FEM. En fördel med FEM är enligt 

Gujurati och Porter att den ger konsistenta skattningar av αi och βk även om αi korrelerar 

med en eller flera förklaringsvariabler. 

  



 

36 

4.7.3 Random Effect Model 

 

Om heterogeniteten mellan individerna inte korrelerar med övriga förklaringsvariabler 

återfinns en möjlighet att istället för FEM använda sig av Random Effect Model, benämnd 

som REM (Gujarati och Porter, 2009). REM skiljer sig enligt Gujarati och Porter (2009) 

från FEM genom att interceptet ses som en stokastisk variabel med väntevärde α. Vidare 

argumenteras för att individuella skillnader i interceptet speglas i slumptermen εi som 

antas ha väntevärde 0. Slumptermen ser ut enligt formel 4.4 nedan.  

 

𝑤𝑖𝑡 = ε𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  

Formel 4.4 - Slumptermens beräkning 

wit = sammansatt slumpterm 

εi = individspecifik slumpterm  

uit = idiosynkratisk slumpterm som varierar över individer och tid 

 

REM ser ut enligt formel 4.5 nedan.  

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡 

Formel 4.5 - Random Effect Model 

i=individ 

t=tidsperiod 

 

Vidare kan REM till skillnad från FEM skatta tidskonstanta förklaringsvariabler (Gujarati 

och Porter, 2009). Att REM kan skatta tidskonstanta variabler tillför värde till denna 

studie då en del av de förklaringsvariabler som avses testas är tidskonstanta. 

 

4.7.4 Hausman-test 

 

För att avgöra huruvida en FEM-skattning eller en REM-skattning är lämplig används i 

denna studie ett Hausman-test. Hausman-testet är ett statistisk hypotestest som testar om 

heterogenitet mellan individerna är okorrelerad med övriga variabler i modellen 

(Hausman, 1978). Nollhypotesen i testet är att slumpvariabeln är okorrelerad med övriga 

förklaringsvariabler i modellen (Gujurati & Porter, 2009). Om Hausman-testet antyder en 



 

37 

korrelation dem emellan kan nollhypotesen förkastas och en FEM-skattning är att föredra 

framför en REM-skattning. En REM-skattning är i detta fall inkonsistent. I ett scenario 

där nollhypotesen ej kan förkastas och ingen korrelation råder mellan variablerna, kan 

skattningar göras med båda modellerna. I detta fall är en REM-skattning att föredra, då 

den är en effektivare skattningsmetod som är konsistent och ger lägre standardavvikelser 

än FEM (Gujurati & Porter, 2009). 

 

Gujurati och Porter (2009) presenterar Hausman-testet som det avgörande verktyget, i 

valet mellan FEM och REM. Det kan dock anses finnas fler aspekter att ta hänsyn till vid 

valet av skattningsmodell. Hausman (1978) menar att en analys av variablerna i modellen 

krävs, med en eventuell omspecifikation av modellen som följd. Vidare menar Bell och 

Jones (2013) att det ska vara undersökningens syfte som styr vilken modell som ska 

användas, inte enbart resultatet av Hausman-testet. Clark och Linzer (2012) sträcker sig 

så långt som att säga att det varken är nödvändigt eller tillräckligt att grunda sitt val enbart 

på Hausman-testets utfall. Författarna menar att även om Hausman-testet indikerar att en 

REM bör användas så innebär inte det nödvändigtvis att REM-skattningar är fria från 

problem. 

 

4.7.5 Multikollinearitet  

 

Multikollinearitet innebär att det återfinns en stark korrelation mellan 

förklaringsvariablerna i en skattning (Gujurati & Porter, 2009). För denna studie skulle 

problem med multikollinearitet innebära att de testade förklaringsvariablerna uppvisar ett 

nära linjärt samband. För att hantera eventuella problem i skattningarna skapas 

korrelationsmatriser mellan förklaringsvariablerna. En korrelation mellan två variabler 

som överstiger 0,8 indikerar att det kan återfinnas problem med multikollinearitet i 

modellen (Djurfeldt et al., 2010). Huruvida problem med multikollinearitet återfinns i 

datamaterialet testas i avsnitt 5.2 Bivariat analys. 
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4.8 Studiens trovärdighet 
 

Genom att kritiskt och detaljerat diskutera tillvägagångssättet vid urval och dataanalys 

avses en hög transparens åstadkommas. Denna transparens ämnar generera en hög 

replikerbarhet, där möjlighet ges för läsaren att utvärdera studiens validitet och reliabilitet 

utefter de val som gjorts av studiens författare. Replikerbarhet är en viktig del vid 

kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2007). Det går även att argumentera för att det 

återfinns en etisk aspekt i att redogöra för vägval och arbetssätt. Nedanstående avsnitt 

lyfter fram de viktigaste aspekter som diskuterats genomgående under metodavsnittet och 

som påverkar denna studies reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

4.8.1 Reliabilitet 

 

Ett stort fokus har lagts vid att redogöra för varje steg i såväl urval som balansering och 

analys av datamaterialet för att på så sätt generera konsistenta resultat och minimera 

slumpens inverkan på utfallet av studien. Tillvägagångsättet anses styrka reliabiliteten i 

enlighet med Bryman och Bell (2007). 

 

Då studien är utformad som en sekundäranalys återfinns en god möjlighet för att replikera 

studien och återskapa de resultat som presenteras, något som främjar tillförlitligheten och 

därmed reliabiliteten. Användandet av databaserna Factset, Eikon samt Datastream 

kräver dock ett kritiskt förhållningssätt. Genom att skapa en förståelse för vad 

datamaterialet består av och hur datan bearbetats av leverantörerna avses en hög 

transparens åstadkommas. Samtliga databaser kan anses välanvända inom såväl 

akademin som av investerare varför kvalitén på data får anses hög, något som även det 

främjar studiens tillförlitlighet. 

 

Vid insamling och bearbetning av data återfinns operationella moment där den mänskliga 

faktorn kan påverka reliabiliteten i studien. Risken för misstag är störst vid 

datainsamlingen och bearbetning av datamaterialet i Excel. Genom att arbeta utefter 

systematiska rutiner och kontrollera stora avvikelser, avses denna risk minimeras. I de 

statistiska analyserna används Eviews, varför risken för mätfel ses som liten.  
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Användandet av sekundärdata främjar reliabiliteten då författarnas egna tolkningar till 

stor del inte kan anses påverka utformningen av datamaterialet. Den största påverkan som 

författarna har på datamaterialet uppkommer vid balansering och rensning av 

extremvärden, då viss subjektivitet förekommer. Vid balanseringen av datamaterialet 

elimineras bolag med brott i tidsserien. Denna balansering av datamaterialet påverkar 

reliabiliteten, då en replikerande studie bör använda ett liknande tillvägagångsätt för att 

uppnå samma resultat. I appendix 2 återfinns bolagen som fallit bort ur studien. Bortfallen 

i denna studie kan anses vara få, då enbart 11 av 113 bolag har tagits bort. En stor 

anledning till detta är att användningen av medelvärden i form av konsensusestimat 

minskar behovet av att justera för extremvärden i prognoserna.  

 

Tidigare studier bidrar till förförståelse inom ämnet och tillförlitligheten hos dessa källor 

påverkar reliabiliteten i den analys och de slutsatser som denna studie presenterar. 

Flertalet av de studier som används bygger på sekundärdata. Det är något som enligt 

Blaikie (2003) ökar risken för akademiskt bedrägeri och förställande av resultat. Då 

studierna är publicerade i välrenommerade akademiska journaler har de genomgått en 

kritisk granskning vilket ökar trovärdigheten hos källorna och således även reliabiliteten 

i denna studie. Vissa studier kan anses vara relativt åldrade, med Fama (1965a, b) och 

Kendall (1953) som exempel. Då dessa studier är välciterade och har lagt grunden för 

dagens finansiella forskning blir de trots allt aktuella att förhålla sig till. Det kan även 

konstateras att studier på aktieanalytikers förmåga att prognostisera aktiekursers 

utveckling via variabeln riktkurs är nyligen publicerade (se e.g. Bonini et al., 2010; 

Bradshaw et al. 2013) varför kravet på att de artiklar som används ska vara välciterade, 

inte håller fullt ut. Detta korrigeras genom att resultat och slutsats kritiskt granskas och 

diskuteras under litteraturgenomgången och analysen. Magisteruppsatser har i 

undantagsfall används som litterärt stöd, då uppsatserna täcker in områden som är 

aktuella för syftet i denna studie. Vidare har information från privata organisationer 

såsom Nasdaq OMX och Oslo Børs använts som stöd och förförståelse vid urval och 

insamling av empiri. 
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4.8.2 Validitet 

 

Validiteten i denna studie gör, i enlighet med Bryman och Bells (2007) definition av 

begreppet, gällande huruvida studien mäter det som den avser mäta. Således kretsar en 

validitetsdiskussion kring hur valet av analysmetod och variabler är förenligt med syftet 

att studera aktieanalytikers förmåga att prognostisera framtida aktiekurser. 

 

Genom att behandla datamaterialet som paneldata tar denna studie hänsyn till 

förekomsten av individuell heterogenitet, något som inte alltid är fallet i tidigare studier 

(se e.g. Frantzén & Tuvin, 2009; Aspenberg & Järnland, 2004). Förhållningssättet kan 

anses stärka validiteten i studien då skattningarna tar hänsyn till att träffsäkerheten mellan 

olika företag kan skilja sig åt med hänsyn tagen till företagsspecifika faktorer. 

 

Det återfinns få studier på variabeln riktkurs och ingen metod är allmänt vedertagen för 

att studera denna variabel. På grund av detta har utformningen av studien inte skett utifrån 

ett replikerande perspektiv, något som kan anses försämra validiteten samtidigt som det 

ses som positivt ur ett kunskapsbidragsperspektiv. 

 

Denna studie använder det absoluta prognosfelet för att definiera träffsäkerhet och 

aktieanalytikernas träffsäkerhet mäts över fasta tidshorisonter. Med utgångspunkt i 

beroendevariablerna tar studien inte hänsyn till huruvida aktieanalytikernas riktkurser 

uppnås under tidsperioderna utan träffsäkerheten definieras som skillnaden mellan 

prognos och utfall, vid tidsperiodernas slut. Vid en annan definition av träffsäkerhet kan 

andra resultat uppnås, något som påverkar validiteten i studien. Utformningen av 

förklarande variabler tar sin utgångspunkt i tidigare studier och valet av dessa enskilda 

variabler diskuterats djupare i avsnitt 4.5 Datainsamling ovan. Samtliga variabler visar 

på ett logiskt samband till de fenomen de är avsedda att mäta, varför validiteten ur denna 

aspekt anses som hög.  
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4.8.3 Generaliserbarhet 

 

Viss problematik kan anses förekomma om slutsatserna från denna studie generaliseras 

på bolag bortom de länder som studerats och för andra tidsperioder. Orsaken går att finna 

i att varje observation är unik. Såväl Bonini et al. (2010) som Bradshaw et al. (2013) 

studerar träffsäkerhet i riktkurser men för olika tidsperioder och bolag, varför slutsatserna 

mellan de båda studierna på vissa punkter skiljer sig åt. Då denna studie enbart studerar 

bolag tillhörande Large Cap-segmenten i Sverige, Finland och Danmark blir resultaten 

enbart hänförliga till storbolag i dessa länder. Det kan inte heller med säkerhet fastslås att 

resultaten går att generalisera över andra tidsperioder än den studerade. Dessa aspekter är 

viktiga att ha i åtanke då resultatet från studien jämförs med resultat från tidigare studier. 

 

Användningen av konsensusestimat, definierat som medelvärdet av samtliga analytikers 

riktkurser påverkar generaliserbarheten i studien. Tillvägagångssättet gör att studien 

endast kan dra slutsatser om aktieanalytiker som yrkesgrupp och dess konsensusestimat, 

medan inga slutsatser kan dras om enskilda aktieanalytikers träffsäkerhet.  

 

De statistiska analyserna använder signifikanstest för att stärka generaliserbarheten i 

skattningarna. I såväl regressionsskattningar som T-tester utgår studien från en 

approximativ normalfördelning i enlighet med den centrala gränsvärdessatsen beskriven 

i Gujarati och Porter (2009). 
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5 Resultat 
 

Avsnittet presenterar studiens empiriska resultat. Inledningsvis redogörs för deskriptiv 

statistik på de variabler som används i regressionsanalysen och på det relativa 

prognosfelet, som används för att studera eventuell förekomst av överoptimism i 

prognoserna. Vidare presenteras en bivariat analys som ligger till grund för den 

efterföljande regressionsanalysen. Avslutningsvis sammanställs samtliga resultat från 

regressionsskattningarna av det absoluta prognosfelet, den bivariata analysen och 

analysen av det relativa prognosfelet. 

 

5.1 Deskriptiv statistik 
 

5.1.1 Förklarande variabler 

 

Tabell 5.1 visar en sammanställning över förklaringsvariablerna som används i 

regressionsanalysen och dess medelvärden, medianer samt max- och minimivärden. I 

tabell 5.2 återfinns även förklaringsvariablernas kvartilsindelning. Dummyvariablerna 

som används i regressionsanalysen redogörs för separat i tabell 5.3 och tabell 5.4. De 

deskriptiva tabellerna över förklaringsvariablernas fördelning redogör för samtliga 1938 

observationer.  

 

 

 

 

 OMSÄTTNING TILLVÄXT BETA VIX ANTAL_AN IMPL_AV 

MEDEL 53 183 mkr 4,50 % 1,08 22,46 16 st 7,50 % 

MEDIAN 25 604 mkr 4,52 % 1,01 17,74 15 st 5,90 % 

MAX 554 000 mkr 102,00 % 3,25 44,14 56 st 105,00 % 

MIN 421 mkr – 45,10 % 0,03 12,70 2 st – 40,30% 

Tabell 5.1 - Förklaringsvariabler 

 UNDRE KVARTIL MEDIAN ÖVRE KVARTIL 

OMSÄTTNING 10 877 mkr 25 604 mkr 66 813 mkr 

TILLVÄXT – 3,00 % 5,00 % 12,00 % 

BETA 0,74 1,01 1,38 

VIX 16,60 17,74 25,61 

ANTAL_AN 10 st 15 st 21 st 

IMPL_AV – 1,00 % 6,00 % 14,00 % 

Tabell 5.2 - Kvartilsfördelning 
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Bolagens storlek uppvisar avvikelser mellan medel- och medianvärde. Orsaken till den 

stora skillnaden kan förklaras av att det återfinns en spridning i urvalets fördelning där 

minimivärdet är 421 mkr medan maxvärdet är hela 554 000 mkr. Den genomsnittliga 

storleken i form av medianomsättning uppgår till 25 604 mkr. Det framgår att 75% av 

observationerna uppvisar omsättningssiffror understigande 66 813 mkr, varför 

medelvärdet blir större till följd av ett fåtal höga omsättningssiffror. Med utgångspunkt i 

ovanstående resonemang går det att konstatera att bolagets storlek uppvisar stora 

variationer över urvalet.  

 

Tillväxten uppvisar stabilare fördelning med små skillnader mellan medelvärde och 

median. Mediantillväxten för de studerade bolagen uppgår till 4,52%. Spridningen i 

tillväxten är betydande och årliga tillväxttakter uppmäts i intervallet -45% till 102%. Den 

systematiska risken uttryckt som beta, visar en fördelning från 0,03 till 3,25. Medelvärdet 

återfinns på 1,08 och en median på 1,01. Att den systematiska risken uppvisar ett 

medianvärde nära 1 är ett resultat av urvalet där alla indextunga bolag på respektive 

marknad inkluderas i studien. Hälften av observationerna som studerats uppvisar 

betavärden på mellan 0,74 och 1,38. 

 

Marknadens volatilitet, uttryckt som VIX-index, har varierat mellan 12,70 och 44,14 över 

den observerade perioden något som visar att marknadssentimentet förändrats under 

perioden. Antalet analytiker sträcker sig från 2 till 56. Detta indikerar att genomlysningen 

i de studerade bolagen är av varierande karaktär. Medelvärde för antalet aktieanalytiker 

som följer bolagen är 16 och medianen är 15. Det går att iaktta att 75% av riktkurserna 

har genererats av som mest 21 aktieanalytiker. Den implicita avkastningen uppvisar ett 

medelvärde på 7,50% och medianvärdet är 5,90%. Av kvartilsindelningen framgår att 

knappt 75% av riktkurserna som studeras implicerar en neutral eller en positiv syn på 

aktiekursens framtida utveckling. Således är köprekommendationer mer vanligt 

förekommande än säljrekommendationer i studien. 
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Tabell 5.3 redogör för de studerade bolagens sektorstillhörighet. Industribolagen är 

dominerande i urvalet med 28 bolag representerade. Vidare representeras sektorn finans 

av 22 bolag i urvalet. Det går att iaktta att sektorn kraft enbart representeras av ett bolag. 

Fördelningen över sektorer i urvalet uppvisar likheter med det urval som Frantzén och 

Tuvin (2009) använder i sin studie av den svenska marknaden, där industrisektorn är den 

vanligast förekommande medan kraft är underrepresenterad. I jämförelse med Bonini et 

al. (2010) innehåller denna studie en lägre andel observationer på bolag inom den 

finansiella sektorn samtidigt som den studerar fler bolag inom industrisektorn. 

 

Marknadens momentum visar huruvida marknaden har gått upp eller ned under de sex 

månaderna före tidpunkten för varje publicerad riktkurs. Tabell 5.4 visar att marknaden i 

de tre nordiska länderna har gått upp under majoriteten av tiden, något som kan ha 

inverkan på resultatet i studien.  

 

Upp/nedgång Procent Antal obs. 

UPPÅTGÅENDE   70,18 % 1360 

NEDÅTGÅENDE   29,82 % 578 

Totalt Totalt 100 % 1938 

 

Tabell 5.4 – Marknadsmomentum 

  

BOLAGSFÖRDELNING   Procent Antal bolag 

OLJA & GAS 2,94 % 3 

MATERIAL 9,80 % 10 

INDUSTRI 27,45 % 28 

KONSUMENTVAROR 9,80 % 10 

KONSUMENTTJÄNSTER 6,86 % 7 

HÄLSOVÅRD 12,75 % 13 

FINANS & FASTIGHET 21,57 % 22 

IT 3,92 % 4 

TELEKOM 3,92 % 4 

KRAFT 0,98 % 1 

SUMMA   100 % 102 

Tabell 5.3 - Bolagens sektorsfördelning 
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5.1.2 Beroende variabler 

 

  APF_3M APF_6M APF_12M 

MEDEL 15,49 % 19,66 % 26,61 % 

MAX 181,68 % 269,61 % 597,55 % 

MIN 0,00 % 0,00 % 0,01 % 

Antal obs. 1938 1836 1632 

 

Tabell 5.5 - Det absoluta prognosfelet 

Det absoluta prognosfelet används som beroendevariabler i regressionsskattningarna av 

sambandet mellan träffsäkerhet och påverkansfaktorer. I tabell 5.5 kan utläsas att det 

absoluta prognosfelet på tre månaders tidshorisont har ett medelvärde på 15,5%. 

Medelvärdet för det absoluta prognosfelet på sex månaders sikt uppgår till 19,7% medan 

det på tolv månaders horisont uppgår till 26,6%. Det kan anses logiskt att den absoluta 

felmarginalen ökar med den studerade tidshorisonten. 

 

5.1.3 Överoptimism 

 

  RPF_3Ma RPF_6Ma RPF_12Ma 

MEDEL -4,82%*** -2,89%*** -1,43% 

MAX 58,93% 71,76% 81,46% 

MIN -181,68% -269,61% -597,55% 

Antal obs. 1938 1836 1632 

    

*** Signifikant på 1%-nivån  

** Signifikant på 5%-nivån  

* Signifikant på 10%-nivån  
a Metod : T-test  

        
 

Tabell 5.6 - Det relativa prognosfelet 

Då det absoluta prognosfelet inte tar hänsyn till huruvida aktieanalytikerna är optimistiska 

eller pessimistiska i sina prognoser används det relativa prognosfelet som ett komplement 

vid analysen. Tabell 5.6 redogör för medelvärdet av det relativa prognosfelet över 

samtliga tre tidshorisonter. Medelvärdet är att föredra framför median, då det inkluderar 

felen i samtliga prognoser. Negativa procentsatser indikerar att prognoserna är 

överoptimistiska och positiva procentsatser att de är pessimistiska. Fördelningen av RPF 

visar inga entydiga tecken på att hela urvalet av prognoser är överoptimistiska då 
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medelvärdet inte är signifikant skiljt från 0 på tolv månaders tidshorisont. Ytterligare 

analys av överoptimismen presenteras i appendix 1, där det relativa prognosfelet via T-

tester studeras utifrån de olika förklaringsvariablerna i regressionsanalysen. Resultatet 

från denna analys redogörs för i avsnitt 5.4 Resultatsammanställning. 

 

5.2 Bivariat analys 
 

Inför regressionsskattningarna genomförs en bivariat analys där en granskning av 

förklaringsvariablernas inbördes korrelation utförts. Korrelationen mäter två variablers 

linjära samband (Gujurati & Porter, 2009). En korrelation mellan förklaringsvariabler 

överstigande 0,8 indikerar som tidigare diskuterats att problem med multikollinearitet kan 

förekomma i datamaterialet. Det innebär att två variabler i hög utsträckning förklarar 

samma fenomen. 

 

För att studera eventuella problem med multikollinearitet i skattningarna har ett 

gränsvärde satts vid 0,8. Därmed tas variabler med en korrelation över 0,8 bort från 

skattningarna. Appendix 4 illustrerar via en korrelationsmatris att det inte finns några 

större problem med multikollinearitet mellan förklaringsvariablerna, då inga variabler 

uppvisar en korrelation överstigande 0,8. Således kan alla förklaringsvariabler användas 

i skattningarna. De variabler som uppvisar högst korrelation är bolagens omsättning och 

antalet analytiker som följer bolagen som besitter en korrelation på 0,65. Sambandet kan 

ses som logiskt och indikerar att större bolag även följs av fler analytiker. Vidare syns 

flertalet 0-värden som indikerar att tydliga icke-samband återfinns mellan variabler.  

 

5.3 Regressionsanalys 
 

Nedanstående avsnitt presenterar tillvägagångssättet vid regressionsanalysen. Analysen 

genererar tre slutgiltiga regressionsskattningar för de tre tidshorisonterna som studeras. 

De slutgiltiga skattningarna presenteras i tabell 5.7. Regressionsskattningarna gjorda i 

Eviews återfinns i appendix 3. 

 

Inledningsvis studeras sambandet mellan beroende och förklarande variabler genom att 

för de tre tidshorisonterna genomföra skattningar enligt en poolad OLS. I dessa 
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skattningar tas ingen hänsyn till den individuella heterogeniteten i datamaterialet. Då den 

bivariata analysen ej indikerar på några problem med multikollinearitet mellan de 

förklarande variablerna så inkluderas samtliga 16 förklaringsvariabler i skattningarna. 

Storleken på datamaterialet gör att ett antagande om approximativ normalfördelning i 

enlighet med den centrala gränsvärdessatsen kan anses rimligt.  

 

Det har konstaterats att datamaterialet klassas som paneldata. Med utgångspunkt i detta 

studeras datamaterialet för de tre tidshorisonterna utifrån en FEM-skattning och en REM-

skattning för att ta hänsyn till närvaron av individuell heterogenitet.  För att avgöra om 

en FEM-skattning eller en REM-skattning är lämplig genomförs Hausman-test på 

samtliga tre tidshorisonter.  

 

Samtliga tre Hausman-test indikerar att nollhypotesen kan förkastas, då P-värdet är <0,01 

för samtliga test. Underlag för Hausman-testens utfall återfinns i appendix 3. Resultatet 

tolkas som att det återfinns en korrelation mellan slumptermerna och 

förklaringsvariablerna. Utifrån resultatet i Hausman-testen används FEM-skattningar för 

samtliga tre tidshorisonter. En svaghet som benämnts med FEM är att denna inte kan 

inkludera tidskonstanta variabler. För denna studie innebär detta att sektorsvariablerna 

inte kan inkluderas i modellen. Då de inledande OLS-skattningarna visat att 

sektorsvariablerna inte besitter något signifikant förklaringsvärde, kan begränsningen i 

FEM inte anses utgöra något problem för studien. Då P-värdena inte avsevärt skiljer sig 

åt mellan skattningarna med robusta standardavvikelser och skattningarna utan, så 

korrigeras inte för robusta standardavvikelser i de valda slutmodellerna. Eventuell 

förekomst av autokorrelation och heteroskedasticitet påverkar således inte slutsatser om 

signifikans hos de skattade parametrarna. Tabell 5.7 visar slutmodellerna för 

skattningarna av det absoluta prognosfelet för de tre tidsperioderna benämnda som 

APF_3M, APF_6M och APF_12M. 

 

Regression 1 i tabell 5.7 visar skattningen av det absoluta prognosfelets storlek på tre 

månaders tidshorisont, APF_3M. Vid denna skattning inkluderas förklaringsvariablerna 

för OMSÄTTNING, TILLVÄXT, VIX, ANTAL_AN, IMPL_AV, BETA och 

NEDÅTGÅENDE. Samtliga variabler uppvisar ett signifikant samband med APF_3M på 

signifikansnivån P<0,01 varför ingen elimineras.  
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Regression 2 i tabell 5.7 visar skattningen av det absoluta prognosfelets storlek på sex 

månaders tidshorisont, APF_6M. I denna skattning inkluderas OMSÄTTNING, 

TILLVÄXT, IMPL_AV och BETA. OMSÄTTNING, TILLVÄXT och BETA uppvisar 

ett signifikant samband med APF_6M på signifikansnivån P<0,01 medan den implicerade 

avkastningen uppvisar ett signifikant samband med förklaringsvariabeln på 

signifikansnivån P<0,1. ANTAL_AN, VIX och NEDÅTGÅENDE kan inte statistiskt 

förklara APF_6M på signifikansnivån P<0,1 varför dessa variabler elimineras från 

modellen.  

 

Regression 3 i tabell 5.7 visar skattningen av det absoluta prognosfelets storlek på tolv 

månaders tidshorisont, APF_12M. I denna skattning inkluderas bolagens 

OMSÄTTNING, VIX och BETA. Den systematiska risken, i form av BETA, uppvisar 

ett signifikant samband med APF_12M på signifikansnivån P<0,01 medan 

OMSÄTTNING och VIX uppvisar ett signifikant samband med förklaringsvariabeln på 

signifikansnivån P<0,05. TILLVÄXT, ANTAL_AN, IMPL_AV och NEDÅTGÅENDE 

kan inte statistiskt förklara APF_12M på signifikansnivån P<0,1 varför dessa variabler 

elimineras från modellen. Det går att iaktta att skattningen av sambandet mellan den 

förväntade volatiliteten på marknaden, VIX, på tre respektive tolv månaders tidshorisont 

skiljer sig åt. En möjlig statistisk orsak till detta är att flertalet variabler med visst 

förklaringsvärde tagits bort vid skattningen på tolv månaders tidshorisont, varför effekten 

från dessa kan tänkas samlas i VIX-variabeln. 
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5.4 Resultatsammanställning 
 

Nedanstående avsnitt sammanfattar resultaten från regressionsskattningarna av 

sambanden mellan förklaringsvariablerna och det absoluta prognosfelet. Då det absoluta 

prognosfelet inte tar hänsyn till huruvida prognoserna är optimistiska eller pessimistiska 

återges även resultatet från de T-test som utförts för det relativa prognosfelet. De 

fullständiga resultaten från analysen av det relativa prognosfelet hänförligt till respektive 

variabel går att finna i appendix 1. 

 

5.4.1 Storlek 

 

Storleksvariabeln OMSÄTTNING uppvisar ett signifikant negativt samband med 

APF_3M. Resultatet tolkas som att större bolag är lättare att prognostisera på tre 

månaders tidshorisont då det absoluta prognosfelet för dessa bolag är mindre. Samma 

samband upprepar sig för skattningarna av det absoluta prognosfelet på sex och tolv 

månaders tidshorisont. Resultatet visar genomgående att större bolag är lättare att 

prognostisera än mindre. 

 

Genom att studera fördelningen av det relativa prognosfelet som återfinns i appendix 1, 

går det att konstatera att det relativa prognosfelet uppvisar störst negativa avvikelser hos 

de största storbolagen. Resultatet visar att aktieanalytikerna i denna studie, enligt T-testet 

är signifikant överoptimistiska när de prognostiserar de största bolagen i studien, då det 

relativa prognosfelet är negativt och signifikant skilt från noll. 

 

5.4.2 Antalet analytiker 

 

Förklaringsvariabeln ANTAL_AN visar hur många analytiker som bidragit till det 

konsensusestimat på riktkurs som denna studie använder sig av. När fler aktieanalytiker 

följer ett bolag kan genomlysningen av bolaget tänkas bli bättre. ANTAL_AN uppvisar 

ett signifikant negativt samband med det absoluta prognosfelet på tre månaders 

tidshorisont. Resultatet tolkas som att när fler analytiker följer ett bolag och bidrar till 

konsensusestimatet av riktkurs så ökar träffsäkerheten i prognosen. På sex månaders 

tidshorisont återfinns samma riktning i sambandet men skattningen av β-koefficienten 

påvisar ett P-värde>0,1 varför inget signifikant samband kan fastställas. 
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Vad gäller det relativa prognosfelet som återges i appendix 1, visar det sig att riktkurserna 

på de bolag som följs av flest analytiker, över samtliga tre tidshorisonter är signifikant 

överoptimistiska då medelvärdet av det relativa prognosfelet är negativt och signifikant 

skilt från noll. Vidare uppvisar de riktkurser som är publicerade på de bolagen med minst 

antal följande analytiker över en tolvmånaders tidshorisont vara signifikant pessimistiska 

i sina prognoser. 

 

5.4.3 Implicerad avkastning 

 

Aktieanalytikernas implicerade avkastning visar vilken avkastning riktkursen implicerar 

vid tidpunkten för publicering. IMPL_AV kan tolkas som kurspotentialen som 

aktieanalytikerna prognostiserar. Köprekommendationer har således en positiv 

implicerad avkastning medan säljrekommendationer har en negativ. Skattningen av det 

absoluta prognosfelet på tre månaders tidshorisont visar ett signifikant positivt samband 

mellan den implicerade avkastningen och prognosfelet. Resultatet tolkas som att 

riktkurser med en högre implicerad avkastning besitter en sämre träffsäkerhet. Detta 

innebär att optimistiska prognoser påvisar sämre träffsäkerhet än pessimistiska och att 

säljrekommendationer uppvisar större träffsäkerhet än köprekommendationer. 

Skattningen av det absoluta prognosfelet på sex månaders tidshorisont påvisar samma 

positiva samband mellan den implicerade avkastningen och prognosfelet med ett P-

värde<0,1. Vid skattning av det absoluta prognosfelet på tolv månaders tidshorisont 

återfinns inget signifikant samband mellan den implicerade avkastningen och 

prognosfelets storlek. 

 

Det relativa prognosfelet visar signifikanta skillnader mellan de riktkurser som har en 

positiv implicerad avkastning och de riktkurser som har en negativ implicerad avkastning. 

Resultatet av analysen på det relativa prognosfelet som presenteras i appendix 1, visar att 

riktkurser med positiv implicerad avkastning över samtliga tidshorisonter är 

överoptimistiska medan riktkurser med negativ implicerad avkastning är signifikant 

pessimistiska. Resultatet indikerar att köprekommendationer influeras av överoptimism 

medan säljrekommendationer influeras av överdriven pessimism. 
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5.4.4 Marknadssentiment 

 

Nivån på VIX som mäter marknadens tro på framtida volatilitet uppvisar ett signifikant 

negativt samband med det absoluta prognosfelet på tre månaders sikt. Tolkningen av 

resultatet gör gällande att riktkurser publicerade under tider av högt VIX-index genererar 

träffsäkrare prognoser och således lägre prognosfel. Resultatet indikerar följaktligen att 

en högre marknadsoro vid prognostidpunkten är positivt för träffsäkerheten. Vid 

skattningen av det absoluta prognosfelet på sex månaders tidshorisont återfinns samma 

negativa samband mellan marknadssentiment och prognosfelet men då skattningen av β-

koefficienten uppvisar ett P-värde>0,1 så kan inget signifikant samband konkluderas. 

Anmärkningsvärt är faktumet att den förväntade volatiliteten återfinns som signifikant 

vid skattning av det absoluta prognosfelet på tolv månaders sikt, fast med ett omvänt 

samband. Skattningen indikerar att ett positivt samband förekommer mellan nivån på 

VIX och prognosfelets storlek. Resultatet tolkas som att aktieanalytiker besitter högre 

träffsäkerhet vad gäller att prognostisera framtida aktiekurs ur ett 12 månaders perspektiv 

när marknadssentimentet indikerar en låg framtida volatilitet. Förändringen i sambandet 

över tidsperioden tros ha sitt ursprung i att skattningarna av det absoluta prognosfelet på 

tolv månaders tidshorisont uteslutit flertalet förklarande variabler i brist på signifikanta 

skattningar. Således kan effekter från de eliminerade variablerna återfinnas β-

koefficienten för VIX. 

 

Analysen av det relativa prognosfelet som återfinns i appendix 1, visar att det återfinns 

en signifikant överoptimism i de riktkurser som är publicerade under de perioder som 

uppvisat ett lugnare marknadssentiment. Omvänt tenderar aktieanalytikerna att vara allt 

för pessimistiska i sina prognoser, under de perioder som uppvisat högst VIX-nivåer, mätt 

utifrån de längre tidshorisonterna. 
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5.4.5 Marknadsmomentum 

 

Marknadens momentum vid tidpunkten för publicering av riktkursen mäts genom 

dummyvariabeln NEDÅTGÅENDE. Variabeln indikerar att de sex månader som föregått 

publiceringen uppvisat negativ avkastning och jämförs med UPPÅTGÅENDE som 

indikerar marknadsuppgång men som lämnas utanför skattningen, då den är en 

referensvariabel. Vid skattning av det absoluta prognosfelet på tre månaders tidshorisont 

uppvisar en nedåtgående marknad ett positivt signifikant samband med det absoluta 

prognosfelets storlek. Resultatet tolkas som att prognosfelet är större och träffsäkerheten 

i prognoser av riktkurs sämre om marknaden upplevt en negativ utveckling tiden före 

publicering av riktkursen. Skattningen visar således även att träffsäkerheten stiger vid 

tider för ett positivt marknadsmomentum. Samma positiva samband mellan en 

nedåtgående marknad och prognosfelets storlek återfinns vid skattningar av det absoluta 

prognosfelet på sex och tolv månaders tidshorisont. För dessa skattningar är dock 

NEDÅTGÅENDE icke-signifikant med ett 90% konfidensintervall, varför inga statistiskt 

säkerställda slutsatser kan dras där. 

 

Det relativa prognosfelet, som presenteras i appendix 1, visar att det återfinns en svag 

men signifikant överoptimism under en nedåtgående marknad. Inget liknande statist iskt 

signifikant samband återfinns vid ett positivt marknadsmomentum. 

 

5.4.6 Systematisk risk 

 

Den systematiska risken mäts med hjälp av bolagets betavärde vid tidpunkten för 

publicering av riktkursen, skattade på femårig historisk data. BETA visar vid skattning 

av det absoluta prognosfelet på tre månaders tidshorisont ett signifikant negativt 

samband. Resultatet tolkas som att bolag med högre betavärden är lättare att 

prognostisera. Av skattningen går det således även att konkludera att aktieanalytiker 

uppvisar större träffsäkerhet när de prognostiserar bolag med högre systematisk risk. 

Sambandet mellan den systematiska risken och prognosfelets storlek återfinns även vid 

skattning av det absoluta prognosfelet på sex och tolv månaders tidshorisont och är 

signifikant för alla tre tidshorisonter. 
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Det relativa prognosfelet uppvisar inga entydiga tecken på att närvaron av eventuell 

överoptimism skiljer sig för bolag med olika betavärden. Resultaten återfinns i sin helhet 

i appendix 1. 

 

5.4.7 Tillväxt 

 

Tillväxtvariabeln TILLVÄXT, mätt som förändringen i omsättning för det studerade 

bolaget under närmast föregående räkenskapsår uppvisar ett signifikant positivt samband 

med det absoluta prognosfelet på tre månaders tidshorisont. Resultatet tolkas som att 

bolag med hög tillväxt är svårare att prognostisera och riktkurser på dessa bolag genererar 

större absoluta prognosfel. Sambandet återkommer även vid skattningen av tillväxten på 

sex månaders tidshorisont. När det absoluta prognosfelet skattas på tolv månaders 

tidshorisont uppvisas liknande samband men då skattningen uppvisar ett P-värde>0,1 så 

kan inte tillväxten anses förklara storleken på prognosfelet med 90% konfidensintervall.  

 

Det relativa prognosfelet uppvisar inga tydliga signaler på att skilja sig åt mellan bolag 

som har hög respektive låg tillväxttakt. Utifrån resultatet som presenteras i appendix 1 

går det inte att fastställa något samband mellan eventuell överoptimism hos 

aktieanalytikern och tillväxttakt hos bolaget denne analyserar. 
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6 Analys 
 

Analysavsnittet inleds med att sambandet mellan träffsäkerhet och påverkansfaktorer 

diskuteras med utgångspunkt i varje enskild variabel. Avsnittet avslutas med en 

diskussion som belyser övergripande fenomen som iakttagits i studien, hänförliga till 

flertalet påverkansfaktorer placerade i ett bredare kontext. 

 

6.1 Storlek 

 

Analysen av storleksvariabeln visar entydigt att riktkurser på större bolag är mer 

träffsäkra än riktkurser på mindre bolag. Detta samband håller med statistisk signifikans 

över samtliga tre tidshorisonter vilket förstärker vikten av dess betydelse. Starkare 

incitament för att lägga tid och resurser på analyserna i kombination med bättre tillgång 

till mer kvalitativ information om bolagen ses som betydande orsaker till resultatet. 

 

Resultatet visar att bolagets storlek har ett positivt samband med träffsäkerheten i 

riktkurser. Sambandet kan tolkas i linje med Hooke (1998) och Mokoaleli et al. (2009)  

som menar att aktieanalytiker styrs av incitament för att skapa transaktionsgenererande 

affärer. Då större bolag kan anses handlas mer frekvent och i större volymer, bör således 

aktieanalytiker lägga mer tid och resurser på analys av dessa bolag. Vidare går det att 

iaktta att konkurrensen mellan analytiker bör vara högre vid analys av större bolag, något 

som även det kan tänkas förbättra träffsäkerheten. Att det bland de bolag som analyseras 

i denna studie återfinns skillnader mellan hur mycket tid aktieanalytikerna lägger på de 

olika bolagen kan anses logiskt. Detta då spridningen mellan de största och de minsta 

bolagen i denna studie är stor även om samtliga återfinns i Large Cap-segmentet.  

 

Sambandet mellan ett bolags storlek och de incitament som aktieanalytiker styrs av styrks 

av resultatet från Falkenstein (1996). Författarna visar att amerikanska fonder vilka 

efterfrågar aktieanalytikers tjänster, föredrar att investera i stora bolag med stort 

nyhetsflöde och en hög grad av publik rapportering. Resonemanget implicerar att 

efterfrågan på aktieanalyser av större bolag är högre, ett samband som bör förekomma 

även i Sverige, Finland och Danmark. Således är det rimligt att dra slutsatsen att 

efterfrågan på aktieanalytikers tjänster ökar med bolagets storlek, något som skapar 
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incitament till att lägga mer tid och resurser på analysen av de största bolagen vilket 

genererar träffsäkrare riktkurser.  

 

Storleksvariabelns påverkan på aktieanalytikernas träffsäkerhet i denna studie visar 

liknande samband som Patz (1989) samt Frantzén och Tuvin (2009) finner vid test av 

aktieanalytikers prognosförmåga av resultaträkningsbaserade mått såsom EPS. Med 

andra ord återfinns det gemensamma faktorer som påverkar såväl prognostisering av EPS 

som träffsäkerhet i riktkurser. Resultatet indikerar att det i enlighet med Gleason et al. 

(2013) och Bilinski et al. (2013) återfinns ett samband mellan träffsäkerhet vid 

prognostisering av resultaträkningsbaserade mått och träffsäkerhet vid prognostisering av 

aktiekurser. Medan det kan ses som logiskt att tillgång till mer information alltid är 

positivt för aktieanalytikers träffsäkerhet vid prognostisering av resultaträkningsbaserade 

mått, kan sambandet inte anses lika självklart när framtida aktiekurs prognostiseras. 

Orsaken är att prognostisering av aktiekurser är komplexare då aktieanalytikern måste ta 

ställning till vilken information som finns inprisad i aktiekursen och vilken information 

som inte gör det. Resonemanget om marknadens prissättning och aktieanalytikers 

träffsäkerhet utvecklas i avsnitt 6.9 Avslutande diskussion. 

 

Sambandet som denna studie presenterar, att riktkurser på större bolag är mer träffsäkra 

än riktkurser på ett mindre, kan diskuteras med utgångspunkt i begreppet 

informationsasymmetri. Cao och Kohlbecks (2011) argumentation om att 

aktieanalytikers tillgång till privat information speglas i de kursförändringar som 

publiceringar av aktieanalyser och riktkurser leder fram till, indikerar att mindre bolag i 

motsats till det iakttagna sambandet, bör vara lättare att prognostisera. Orsaken är att 

informationsasymmetrin mellan aktieanalytiker och övriga marknaden många gånger kan 

antas vara större hos mindre bolag, då dessa inte alltid är lika genomlysta som större 

bolag. Således bör en riktkurs som publiceras på ett mindre bolag skapa en starkare 

marknadsreaktion, då den kan tänkas tillhandahålla en större andel ny information till 

marknaden. Med utgångspunkt i detta kan riktkurser för mindre bolag i större 

utsträckning antas påverka bolagens aktiekurser, varför riktkursen i sig kan fungera som 

en självuppfyllande profetia. Prognosen av aktiekursen påverkar därmed aktiekursens 

utveckling. Ovanstående resonemang kan kopplas till de resultat som Bonini et al. (2010) 

presenterar medan det kontrasterar resultatet i denna studie. 
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Att resultatet från denna studie skiljer sig från resultatet i Bonini et al. (2010) gällande 

storleksvariabelns påverkan på träffsäkerhet behöver inte betyda att den italienska och 

den nordiska marknaden väsentligt skiljer sig åt. Istället kan skillnaderna i resultat finna 

sin grund i olikheter vid urval av bolag som studeras. Medan denna studie endast utgår 

från bolag tillhörande Large Cap-segmentet använder Bonini et al. inget urvalskriterium 

kopplat till de studerande bolagens storlek. Således inkluderar studien utförd av Bonini 

et al. en bredare spridning av stora och små bolag. Det går att anta att skillnader i 

träffsäkerhet hänförliga till bolagets storlek och närvaron av asymmetrisk information gör 

sig mer påminda hos små och medelstora bolag, då marknadens intresse och 

genomlysning av dessa bolag är mindre. Detta innebär att aktieanalytiker i sina analyser 

av Small Cap- och Mid Cap-bolag bör ha större nytta av ett eventuellt 

informationsövertag gentemot marknaden och därmed genom sina analyser även ha större 

inverkan på prissättningen av bolagen. Publicering av riktkurser på Small Cap- och Mid 

Cap-bolag bör med utgångspunkt i diskussionen om informationsasymmetri, i större 

utsträckning leda till prisförändringar i aktiekurserna, varför riktkurser på dessa bolag bör 

ta formen av en självuppfyllande profetia. Denna effekt kan anses mindre närvarande hos 

Large Cap-bolag. Detta betyder att bolagen som analyserats i denna studie är för stora för 

att uppvisa en sådan effekt, då samtliga bolag tillhör de största på sina respektive 

nationella marknader. 

 

Med utgångspunkt i resonemanget ovan går det att argumentera för att skillnaden i 

informationstillgång mellan de bolag studerade av Bonini et al. (2010) är större än 

skillnaden mellan de bolag som analyseras i denna studie. Det går därför inte att med 

säkerhet hävda att sambandet mellan ett bolags storlek och träffsäkerheten hos riktkurser 

publicerade på bolaget alltid är positiv. Det som denna studie kan fastslå är dock att detta 

samband gäller för storbolag i Sverige, Finland och Danmark över den studerade 

perioden. 
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6.2 Antal analytiker 

 

Resultatet indikerar att träffsäkerheten i riktkurser stiger med antalet analytiker som 

bevakar ett bolag och bidrar till konsensusestimatet. Skattningarna uppvisar signifikans 

enbart på tre månaders tidshorisont varför inga slutsatser kan dras för längre 

tidshorisonter. En bättre genomlysning av ett bolag leder till träffsäkrare riktkurser. 

Analysen av det relativa prognosfelet indikerar att en överoptimism återfinns hos stora 

bolag som följs av ett stort antal analytiker, något som förklaras av de incitament som 

aktieanalytiker besitter i att skapa transaktionsgenererande affärer. 

 

Att mängden aktieanalytiker som följer en aktie påverkar genomlysningen av bolaget är 

logiskt. Om fler professionella aktörer arbetar med att analysera ett bolag bör marknadens 

bild av bolagets verksamhet bli tydligare och prissättningen av bolagets aktie bör bli mer 

konsistent. Utifrån detta kan det ses som ett rimligt antagande att den asymmetriska 

informationen mellan bolag och marknad bör minska som en följd av grundligare 

genomlysning. Vidare bör informationsglappet mellan marknadens aktörer minska, då 

fler aktörer arbetar med att förmedla information och analyser av bolaget. Resultatet visar 

att en ökad genomlysning skapar träffsäkrare riktkurser och kontrasterar till viss del Cao 

och Kohlbecks (2011) argumentation om att värdeskapande i aktieanalys uppstår genom 

tillgång till privat information och informationsasymmetri mellan marknadens aktörer.  

 

Antalet analytikers påverkan på träffsäkerheten i riktkurs är intressant att diskutera även 

ur ett geografiskt perspektiv. I denna studie går det att konstatera en stor spridning mellan 

hur många aktieanalytiker som följer de olika bolagen. Ett rimligt antagande är att de 

bolag som följs av en större grupp aktieanalytiker också innehar en större andel utländska 

analytiker i sitt följe. Studiens resultat implicerar således att de bolag som följs av en 

större andel utländska aktieanalytiker är lättare att prognostisera. Detta är inte i linje med 

resonemang förda av Bae et al. (2008) och Malloy (2005) vilka menar att träffsäkerheten 

minskar när avståndet mellan aktieanalytiker och det analyserade bolaget ökar. 

 

Det kan ses som logiskt att anta att aktieanalytiker belägna i utlandet tar rygg på mer 

träffsäkra aktieanalytiker stationerade nära de analyserade bolagen, varför ett 

flockbeteende likt det Welch (2000) presenterar bör minska den negativa effekten på 
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konsensus som en större andel utländska aktieanalytiker annars skulle kunna åsamka. 

Vidare kan resultaten presenterade av Bae et al. (2008) och Malloy (2005) sättas i kontext 

till de tidsperioder författarna studerar. Bae et al. (2008) studerar tidsperioden 2001-2003 

medan Malloy (2005) studerar tidsperioden 1994-2001. Det kan anses rimligt att påstå att 

det fysiska avståndets betydelse och påverkan på informationstillgången har minskat med 

teknologins utveckling. Det bör med dagens tekniska lösningar och effektiva 

informationsutbyte spela mindre roll var aktieanalytikern är belägen än vad det tidigare 

har gjort.  

 

Då denna studie analyserar vad som kan klassas som konsensusestimat på riktkurser är 

det intressant att konstatera att träffsäkerheten ökar när fler analytiker bidrar till estimatet. 

Sambandet är i linje med den portföljdiversifieringseffekt som förespråkas av Conroy och 

Harris (1987) där enskilda prognosfel till viss del diversifieras bort genom användning av 

konsensusestimat. Till vilken del diversifieringseffekten påverkar träffsäkerheten i 

prognosen går inte att konkludera utan det går istället att konstatera att resultatet från 

studien inte utesluter att sambandet kan ha påverkat utfallet av studien. Det bör samtidigt 

poängteras att det återfinns brister i resonemanget med utgångspunkt i studier gjorda av 

bland annat Mikhail et al. (2004), Bradshaw et al. (2013) och Billinski et al. (2013). 

Samtliga författare menar att det finns aktieanalytiker som konsekvent överpresterar i 

förhållande till övriga aktieanalytiker, varför användandet av konsensusestimat inte är ett 

rättvist mått för de individuella aktieanalytikernas träffsäkerhet.  

 

Analysen av det relativa prognosfelet pekar på att det förekommer en överoptimism i de 

riktkurser som är hänförliga till de bolag som följs av flest analytiker medan riktkurser på 

de bolag som följs av ett mindre antal analytiker visar upp en överdriven pessimism. När 

det relativa prognosfelet studeras med avseende på bolagets storlek kan liknande 

slutsatser dras, då prognoser på de största bolagen uppvisar en överoptimism. 

Samvariationer mellan variablerna kan förklaras med hjälp av den bivariata analysen, där 

det framgår att fler analytiker följer stora bolag.  

 

Överoptimismen kan relateras till Shiller (2000) som menar att flockbeteende på 

marknaden leder till att populära aktier drivs upp i pris på felaktiga grunder och att 

individer följer andras handlande snarare än att göra en självständig analys. Resultatet 
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kan tolkas i linje med Lin et al. (2011) som visar att flockbeteendet hos aktieanalytiker 

av stora bolag är mer utbrett. En trolig orsak till att riktkurser på stora bolag tenderar att 

vara överoptimistiska går att finna i Hookes (1998) resonemang om aktieanalytikers 

incitament till att vara optimistiska i sina prognoser. Då stora bolag som följs av en större 

grupp aktieanalytiker genererar mer affärer för mäklare, är incitamenten större för en 

analytiker att vara optimistisk i sina prognoser av dessa bolag. Slutligen bör det 

poängteras att den överoptimism som iakttagits för stora bolag som följs av en stor mängd 

aktieanalytiker inte resulterar i att riktkurserna på dessa bolag uppvisar en sämre 

träffsäkerhet. I motsats påvisar resultatet att dessa bolag är lättare att prognostisera. En 

orsak till de något motsägelsefulla resultaten är närvaron av överdriven pessimism mot 

mindre bolag, något som gör att träffsäkerheten för dessa bolag minskar. 

 

6.3 Implicerad avkastning 

 

Fördelningen av variabeln IMPL_AV indikerar att en majoritet av observationerna har 

en positiv implicit avkastning och att köprekommendationer är vanligt förekommande i 

denna studie. Det återfinns ett negativt samband mellan träffsäkerheten och den 

avkastning som en riktkurs implicerar. Sambandet kan ses som starkt då det påvisar 

signifikans på såväl tre månader som sex månaders tidshorisont. Vidare uppvisar det 

relativa prognosfelet en överoptimism hos de riktkurser som implicerar en 

köprekommendation medan en pessimism råder på de riktkurser som implicerar en 

säljrekommendation. Resultatet indikerar att det återfinns psykologiska faktorer som 

påverkar aktieanalytiker samtidigt som det väcker frågor kring antagandet om rationella 

investerare. 

 

Fördelningen mellan köp- och säljrekommendationer i studien stödjer Shillers (2000) 

argumentation om att det återfinns en inbyggd optimism i investerares syn på 

aktiemarknaden. Den stora mängden observationer med positiv implicerad avkastning 

visar att detta tycks vara fallet även för aktieanalytiker. Det bör påpekas att en del av 

denna optimism i efterhand anses berättigad, då marknaden uppvisat ett positivt 

momentum under majoriteten av de studerade perioderna. Resultatet av analysen visar 
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dock att graden av optimism som återfinns i en prognos har negativ inverkan på 

träffsäkerheten.  

 

Köprekommendationer är mindre träffsäkra än säljrekommendationer. Orsaken till detta 

går att finna i analysen av det relativa prognosfelet, som visar att överoptimism återfinns 

i rekommendationer med positiv implicerad avkastning. Således går det att dra slutsatsen 

att överoptimismen i köprekommendationerna leder till sämre träffsäkerhet, något som 

stärks av slutsatserna i Mokoaleli et al. (2009). Det relativa prognosfelet visar också på 

en pessimism hos de riktkurser som besitter en negativ implicerad avkastning. Även om 

säljrekommendationer influeras av psykologiska påverkansfaktorer visar resultatet att 

dessa inte har lika negativ inverkan på träffsäkerheten mätt genom det absoluta 

prognosfelet. 

 

En logisk förklaring till den stora mängden köprekommendationer och närvaron av 

överoptimism i dessa analyser återfinns i de incitament aktieanalytiker har vad gäller att 

generera affärer för aktiemäklarna. I likhet med Hooke (1998) menar Hong och Kubik 

(2003) att det återfinns karriärmässiga motiv för en aktieanalytiker att vara 

överoptimistiskt i sina analyser. Utifrån detta resonemang är en köprekommendation och 

därmed en positiv implicerad avkastning att föredra framför en säljrekommendation och 

en negativ implicerad avkastning. Detta då köprekommendationen riktar sig till alla 

potentiella kunder medan säljrekommendationen endast riktar sig till de som innehar 

aktien. Således kan en köprekommendation anses inbringa större intäkter till analyshuset, 

något som även kan påverka karriären för den enskilde aktieanalytikern då denne kan 

klassas som lönsam. 

 

Motsättningen i argumenten som Hooke (1998) och Hong och Kubik (2003) för fram 

återfinns i faktumet att aktieanalytiker kan anses kapitalisera på ett förtroendekapital som 

de bygger upp mot sina kunder. Med detta som utgångspunkt kan det inte anses rationellt 

av en aktieanalytiker att medvetet vara överoptimistisk, då detta försämrar 

aktieanalytikerns renommé och därmed intjäningsförmåga. Det går att iaktta en konflikt 

för aktieanalytikerna vad gäller att generera affärer för sin bank samtidigt som de behöver 

skapa ett förtroendekapital hos sina kunder. 
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Resultatet från analysen kan ställas i relation till Famas (1970) antagande om att 

marknadens aktörer är fullständigt rationella. Hade aktieanalytiker agerat fullständigt 

rationellt hade inget samband återfunnits mellan träffsäkerheten i dennes prognos och 

prognosens implicerade avkastning. Vidare skulle inte analysen av det relativa 

prognosfelet peka på att såväl överoptimism som överdriven pessimism återfinns på 

marknaden. Således indikerar resultatet i linje med De Bondt och Thaler (1985; 1990) att 

aktieanalytiker inte fattar fullständigt rationella beslut och istället överreagerar på såväl 

positiv som negativ information. En möjlig anledning till denna överreaktion är närvaron 

av det som Kahneman och Tversky (1974) benämner som tillgänglighetstumregeln där 

aktieanalytikerna lägger för stor vikt vid ny och lättillgänglig information i sina 

prognoser. 

 

6.4 Marknadssentiment 

 

Det går att konkludera att riktkurser på tre månaders tidshorisont är träffsäkrare om de 

är publicerade vid tidpunkter då VIX-index befinner sig på en hög nivå. Sambandet 

grundar sig i det faktum att enskilda perioder av turbulens på marknaden efterföljs av 

flertalet lugnare perioder på marknaden. Det relativa prognosfelet visar att överoptimism 

finns närvarande på lugna marknader medan en pessimism präglar de prognoser som 

utfärdas i turbulenta tider. 

 

Sambandet mellan marknadssentimentet och träffsäkerheten vid prognostisering av 

aktiekurser indikerar att en hög nivå på VIX-index vid tidpunkten för publicering av 

riktkurserna leder till träffsäkrare prognoser. Rimligtvis bör mindre fluktuation på 

marknaden och således mer stabilitet göra det lättare för aktieanalytiker att prognostisera 

aktiekurser, varför resultatet vid en första anblick kan ses som ologiskt. Orsaken till 

resultatet går att finna i skeendet som VIX uppvisar över den mätta tidsperioden. En 

beskrivande graf över VIX-indexets utveckling under studiens undersökningsperiod 

återfinns i appendix 5. Över den studerade tidsperioden ses ett mönster där enskilda 

kvartal av höga VIX-nivåer följs av flertalet kvartal med lägre nivå på VIX. Utifrån detta 

går det att tyda att om en riktkurs publiceras när VIX är på en hög nivå så kommer 

aktiekursen under nästkommande period att utvecklas på en lugnare marknad med lägre 



 

63 

turbulens. Således kan en hög nivå på VIX vid tidpunkten för publicering av riktkursen 

resultera i att volatiliteten på den enskilda aktien sjunker under nästkommande period.  

 

Att en lägre volatilitet på en enskild aktie leder till en högre träffsäkerhet vid 

prognostisering av aktiekurs är logiskt och har konstaterats av Bradshaw et al. (2013) 

samt Bilinski et al. (2013). Med detta som utgångspunkt kan resultatet i denna studie 

anses vara i linje med tidigare studier på variabeln riktkurs. 

 

Genom att ta hänsyn till resultaten av analysen på det relativa prognosfelets utseende går 

det att fastslå att aktieanalytiker publicerar överoptimistiska prognoser under lugna 

perioder med låga nivåer på VIX. Vidare är sambandet det omvända under turbulenta 

perioder med höga nivåer på VIX då riktkurserna influeras av en pessimism. Då 

träffsäkerheten är sämre i lugna marknader påverkas aktieanalytikernas riktkurser i större 

utsträckning av överoptimismen under de lugna perioderna medan pessimismen under de 

turbulenta tiderna inte får samma utslag på det absoluta prognosfelet.  

 

En möjlig orsak till närvaron av överoptimism under lugnare marknader går att finna i 

Stotz och von Nitzsch (2005) resonemang om hur känslan av kontroll påverkar en 

aktieanalytikers prognoser. Närvaron av överoptimism under lugna 

marknadsförhållanden kan således kopplas till en ökad känsla av kontroll hos 

aktieanalytikerna medan överoptimismen försvinner med en ökad turbulens och 

osäkerhet på marknaden. Med andra ord blir aktieanalytiker mer försiktiga när 

turbulensen på marknaden ökar. Utifrån resultatet i studien ses det som troligt att 

riktkurser publicerade i turbulenta tider i större utsträckning är influerade av rationellt 

tänkande och mindre av psykologiska påverkansfaktorer, varför dess träffsäkerhet stiger. 

Resultatet från studien motsäger Aspenberg och Järnland (2004) som menar att turbulens 

på marknaden leder till överreaktioner hos aktieanalytiker. 
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6.5 Marknadsmomentum 

 

Resultatet av analysen på marknadens momentum och dess inverkan på träffsäkerheten 

vid prognostisering av framtida aktiekurs påvisar ett signifikant samband mellan 

variablerna på en tidshorisont av tre månader. Analysen visar att riktkurser är mer 

träffsäkra i ett positivt marknadsmomentum, något som orsakas av den optimism som 

speglar de studerade riktkurserna. Studien finner däremot inga bevis för att 

aktieanalytikers optimism påverkas av marknadens momentum. 

 

Resultatet indikerar att riktkurser publicerade under ett positivt marknadsmomentum är 

träffsäkrare än riktkurser publicerade vid tider av nedåtgående marknader. En tänkbar 

förklaring till riktningen i sambandet går att återfinna i det faktum att en majoritet av 

riktkurserna som observerats implicerat en köprekommendation samtidigt som 

marknaden under en majoritet av tiden uppvisat ett positivt momentum. Således är 

resultatet i linje med Shiller (2000) som påstår att en underbyggd optimism råder på 

aktiemarknaden och att investerare tror på uppgång, oavsett om marknaden har positivt 

eller negativt momentum. Detta positiva förhållningssätt genererar träffsäkrare prognoser 

under den majoritet av tiden då marknaden visat på uppgång, medan ett positivt 

förhållningssätt leder till sämre träffsäkerhet vid en nedåtgående marknad. 

 

Sambandet som återfunnits mellan träffsäkerhet och marknadsmomentum är delvis i linje 

med Bradshaw et al. (2013). Författarna menar att träffsäkerheten stiger på marknader 

med positiv avkastning då aktieanalytiker är mindre överoptimistiska under ett positivt 

momentum. I denna studie återfinns dock inga bevis för att marknadens momentum 

påverkar det relativa prognosfelet och därmed optimismen i riktkurserna. Det går utifrån 

detta inte att fastslå att den ökade träffsäkerheten som uppvisas i samband med 

uppåtgående marknader är relaterad till en minskad överoptimism.  

 

Analysen av hur träffsäkerheten påverkas av marknadens momentum kan ställas i 

kontrast till resultatet som presenteras av Bonini et al. (2010). Författarna återfinner bevis 

som pekar på att träffsäkerheten minskar vid uppåtgående marknader, något som 

motsäger ovanstående resonemang och även resultatet från denna studie. Författarnas 

argumentation uppvisar likheter med det begrepp som Kahneman och Tversky (1974) 
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benämner som tillgänglighetstumregeln. Bonini et al. (2010) hävdar att aktieanalytiker 

påverkas av marknadens momentum och överskattar de effekter som en uppåtgående 

marknad får för priset på den enskilda aktien. Således implicerar författarna att 

aktieanalytiker vid uppåtgående marknader lägger för stor vikt vid den information om 

positiv marknadsuppgång som finns lättillgänglig. Resonemanget tyder dock på att 

författarna menar att tillgänglighetstumregeln fungerar asymmetriskt och att större vikt 

läggs på ny information i det fall den är positiv i jämförelse med om informationen 

innehåller en negativ bild av marknadens utveckling. Resultatet från denna studie 

uppvisar inga stöd för att träffsäkerheten skulle vara bättre vid nedåtgående marknader, 

varför den motsäger argumentationen som Bonini et al. för. Det kan dock inte uteslutas 

att tillgänglighetstumregeln benämnd av Kahneman och Tversky (1974) påverkat 

resultatet i denna studie, även om inga tydliga tecken på dess närvaro återfunnits. 

 

Resultatet vid analysen av marknadens momentum och dess påverkan på träffsäkerheten 

i riktkurser utifrån en tre månaders horisont kan anses strida mot de antaganden som Fama 

(1965b; 1970) gör om rationella investerare. Om aktieanalytiker hade agerat fullständigt 

rationellt hade dess träffsäkerhet inte skilt sig åt över olika marknadsmomentum. Med 

utgångspunkt i detta kan det konstateras att det återfinns en närvaro av psykologiska 

faktorer som påverkar träffsäkerheten i prognoser av riktkurser. Slutsatser för 

tidshorisonter bortom tre månader går dock inte att dra i brist på signifikanta skattningar. 

 

6.6 Systematisk risk 

 

Resultatet visar på ett positivt samband mellan ett bolags beta och aktieanalytikers 

träffsäkerhet. Bolag med högre systematisk risk är lättare att prognostisera. Sambandet 

är signifikant för samtliga tre tidshorisonter, däremot kan logiken bakom sambandet 

ifrågasättas. Möjliga förklaringar till resultatet går att återfinna i geografiska 

påverkansfaktorer, exponering mot internationell marknadsrisk och aktieanalytikers 

närhet till information. 

 

Analysen visar att bolag med högre beta är lättare att prognostisera, medan riktkurser på 

bolag med låga beta är mindre träffsäkra. Resultatet kan anses svårtolkat, då det visar att 
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bolag med en högre systematisk risk är lättare att prognostisera. En tänkbar förklaring till 

det studerade sambandet går att återfinna i hur stor del av verksamheten som de studerade 

bolagen bedriver utomlands. Enligt Stehle (1977) tenderar bolag med låga betavärden 

bedriva mer av sin verksamhet i utlandet. Författaren hävdar att dessa bolag uppvisar en 

lägre exponering mot den inhemska marknadsrisken medan exponeringen mot en 

internationell marknadsrisk blir högre. Med andra ord blir betavärdet lågt om de skattas 

mot den nationella marknaden så som denna studie gjort, men högre om det skattas mot 

ett internationellt index. Något som kan sammankopplas med Rivera (1991) som hävdar 

att multinationella bolag oftast besitter lägre beta. Med utgångspunkt från 

argumentationen som Stehle (1977) för fram implicerar resultaten från denna studie att 

aktiekurser för bolag med större del av sin verksamhet utomlands är svårare att 

prognostisera. Resultatet bör i linje med författarens resonemang tolkas som att bolag 

med högre exponering mot inhemsk marknadsrisk är lättare att prognostisera än bolag 

med högre exponering mot internationell marknadsrisk. 

 

Stehles (1977) resonemang blir intressant att diskutera med utgångspunkt i studier om 

informationsasymmetri. Utifrån studier av Bae et al. (2008) och Malloy (2005) går det att 

konstatera att det fysiska avståndet mellan aktieanalytikerna och bolagen påverkar 

värdeskapandet i aktieanalyser. Vidare påstår författarna att aktieanalytiker belägna i 

samma land som bolaget de analyserar presterar bättre. Förklaringen sägs ligga i 

tillgången till information. Utifrån ett geografiskt perspektiv kan det ses som rimligt att 

bolag med en utbredd internationell verksamhet är svårare att överblicka som 

aktieanalytiker. Att riktkurser på bolag med låga betavärden således är mindre träffsäkra 

kan ses som ett resultat av att bolagen har en större exponering mot utlandet och utländsk 

marknadsrisk vilket gör dem svårare att överblicka för aktieanalytikerna. Det bör dock 

beaktas att det fysiska avståndet bör bli mindre betydande vid aktieanalys i takt med att 

teknologin för informationsutbyte ständigt utvecklas. 

 

Slutsatsen om betavärdets påverkan på träffsäkerheten i riktkursen går emot tidigare 

studie som utförts av Rivera (1991). I motsats till argumentationen i denna studie, menar 

författaren att multinationella bolag med lägre beta upplever en stabilare utveckling på 

grund av en internationell diversifieringseffekt, varför de är lättare att prognostisera. 

Anledningen till att resultaten mellan studierna skiljer sig åt kan anses bottna i det faktum 
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att författaren studerar EPS snarare än riktkurs. Variationen i EPS verkar i större 

utsträckning än variationer i aktiekurs stabiliseras av en internationell 

diversifieringseffekt. Vidare kan reliabiliteten i Riveras studie kritiseras mot bakgrund av 

att studien utgår från tidsperioden 1983-1986, och således är föråldrad. 

 

6.7 Tillväxttakt 

 

Resultatet av studien visar att aktiekurser på bolag med högre tillväxttakt är svårare att 

prognostisera. Effekten har uppmätts på såväl tre som sex månaders tidshorisont varför 

sambandet ses som starkt. Orsaken till sambandet går att återfinna i det faktum att bolag 

med högre tillväxttakt anses besitta en större framtida osäkerhet. Det relativa 

prognosfelet uppvisar inga signifikanta signaler på att överoptimismen i aktieanalytikers 

prognoser skiljer sig åt mellan bolag med olika tillväxttakt. 

 

I studien presenteras bevis för att bolag med högre tillväxttakt är svårare att prognostisera. 

Sambandet kan ses som logiskt och går att kopplas till Bonini et al. (2010) och Billinski 

et al. (2013). Bonini et al. (2010) formulerar en hypotes kring att värderingen av ett bolags 

egna kapital bör uppvisa ett negativt samband med träffsäkerheten i riktkurserna. Ett 

bolags förväntade tillväxttakt har en positiv inverkan på hur marknaden värderar bolagets 

egna kapital, varför det kan konstateras att författarna implicerar att bolag med högre 

förväntad tillväxt är svårare att prognostisera. Denna argumentation uttalas även explicit 

av Billinski et al. (2013). Ingen av studierna presenterar dock enhetliga bevis för att 

sambandet stämmer. En trolig orsak till att sambandet i denna studie ser ut som det gör 

går att finna i Bonini et el. (2010), där författarna menar att en högre osäkerhet om 

framtida utveckling leder till sämre träffsäkerhet. Vidare fastslår Bilinski et al. (2013) att 

en ökad stabilitet i ett bolags framtida utveckling också är gynnsamt för träffsäkerheten. 

Det kan således konstateras att bolag med högre tillväxt är svårare att prognostisera då 

dess framtida utveckling i högre grad påverkas av osäkerhet. 

 

Genom att studera det relativa prognosfelet kan det konstateras att inga signifikanta 

skillnader uppmätts i förekomsten av en eventuell överoptimism hänförligt till bolagens 

tillväxttakt. Med utgångspunkt i resultatet går det att dra slutsatsen att den försämrade 
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träffsäkerheten som riktkurser på bolag med högre tillväxt upplever, inte tycks uppstå 

som ett resultat av en större överoptimism bland aktieanalytikerna. 

 

6.8 Sektor 

 

Resultatet från analysen av hur ett bolags sektorstillhörighet påverkar riktkursens 

träffsäkerhet visar att det inte återfinns några signifikanta skillnader mellan träffsäkerhet 

inom de olika sektorerna. Storleken på urvalet ses som en tänkbar förklaring till den 

bristande signifikansen i skattningarna. 

 

Studien återfinner inga indikationer på att träffsäkerheten i aktieanalysers riktkurser 

påverkas av det studerade bolagets sektorstillhörighet. Det är rimligt att anta att vissa 

sektorer är lättare att prognostisera än andra, varför resultatet från studien kan anses 

motsägelsefullt. En trolig anledning till att ingen signifikans återfinns i skattningarna av 

sektorsvariablerna går att återfinna i sektorsuppdelningen och urvalsstorleken. Då 

bolagen endast klassificerats in i tio olika kategorier kan de individuella skillnaderna 

mellan bolag tillhörande samma sektor anses stora. För att återfinna sektorsspecifika 

skillnader i träffsäkerhet, utifall sådana förekommer hos bolagen, skulle enligt detta 

resonemang fler bolag behöva studeras och därefter delas in i mer specifika undergrupper. 

Det bör även betänkas att delar av de signifikanta sektorsspecifika effekter på 

träffsäkerheten som återfunnits i Patz (1989) samt Frantzén och Tuvin (2009) kan i denna 

studie ha fångats upp av andra förklaringsvariabler. Effekter hänförliga till bolagets 

verksamhet och sektorstillhörighet kan således i denna studie återfinnas i variablerna 

storlek, tillväxttakt och beta. Med utgångspunkt i tidigare studier är resultatet följaktligen 

i linje med Jaggi och Jain (1998) medan det motsäger Patz (1989) samt Frantzén och 

Tuvin (2009). 
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6.9 Avslutande diskussion 

 

Hur effektiv marknaden är i att genomlysa bolag och utbyta information är en nyckelfråga 

när aktieanalytikers träffsäkerhet studeras. Ett större bolag och ett bolag som följs av fler 

aktieanalytiker är oftast mer genomlyst. Denna effektivitet i informationsinhämtningen 

bör vid studier på aktieanalytikers förmåga att prognostisera resultaträkningsbaserade 

mått såsom EPS ha ett positivt samband med aktieanalytikernas träffsäkerhet. Med andra 

ord går det att anta att aktieanalytiker har lättare att prognostisera EPS för bolag som är 

bättre genomlysta, följs av fler aktieanalytiker och där tillgången till information är större. 

Att studier av Patz (1989), Rivera (1991) samt Frantzén och Tuvin (2009) visar att så är 

fallet kan därmed anses logiskt. I jämförelse med prognoser på resultaträkningsbaserade 

mått såsom EPS så ställer prognoser av aktiekurser högre krav på aktieanalytikerna då de 

inte bara behöver tillskansa sig information om bolagets utveckling utan även behöver ta 

ställning till huruvida denna information finns inprisad i bolagets aktie eller ej. 

 

Det är intressant att konstatera att aktieanalytiker vid prognostisering av aktiekurser på 

bolag som kan anses prissättas mer effektivt också uppvisar en högre träffsäkerhet. 

Sambandet indikerar att aktieanalytikerns roll till stor del handlar om att bearbeta och 

tolka informationen som finns på marknaden. Stora likheter återfinns således mellan 

prognostisering av EPS och prognostisering av aktiekurs. 

 

Studien finner indikationer på att marknadens aktörer inte effektivt prissätter den 

information som finns tillgänglig på marknaden varför resultatet till viss del kontrasterar 

EMH. Aktieanalytiker är träffsäkrare i sina prognoser av stora och väl genomlysta bolag 

med mycket tillgänglig publik information. Således tycks aktieanalytikerns roll bestå av 

att tolka och bearbeta tillgänglig information snarare än att skaffa sig ett 

informationsövertag gentemot marknaden. Dessa slutsatser grundar sig i det faktum att 

närvaron av asymmetrisk information för stora bolag och bolag som följs av fler 

analytiker bör vara mindre än för mindre bolag med färre följande analytiker. Skulle 

värdeskapande i aktieanalys primärt handla om att generera ett informationsövertag mot 

marknaden bör dessa bolag vara lättare att prognostisera, något som motbevisas i studien. 

Slutsatsen anses kontrastera Cao och Kohlbeck (2011) och Salva och Sonney (2011). 

Samtidigt är resultatet i linje med Asquith et al. (2005), vilka menar att marknaden inte 
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effektivt prissätter tillgänglig information varför värdeskapande i aktieanalys möjliggörs 

via informationsbearbetning och tolkning.  

 

Behovet av aktieanalytiker som bearbetar och tolkar information kan anses stiga i takt 

med att teknologin och informationsutbytet i samhället utvecklas. Rimligtvis bör därför 

aktieanalytikerns roll förändrats över tiden. Snabbare informationsutbyte med 

realtidsuppdateringar leder till att en större mängd tillgänglig information snabbare sprids 

till fler marknadsaktörer, något som kan anses minska informationsgapet mellan 

aktörerna på marknaden. Samtidigt kan denna utveckling tänkas leda till ett information 

overload, vilket innebär att investerare överöses med information och därför inte effektivt 

klarar av att tolka och bearbeta all tillgänglig fakta på egen hand. Med bakgrund i 

teknologins utveckling och ett ständigt utökat informationsflöde kan behovet av analys i 

framtiden tänkas förändras ytterligare. För att uppnå effektivitet i prissättningen på dessa 

marknader krävs att fler aktörer bearbetar och tolkar de nyheter som kommer marknaden 

tillhanda. Ett större nyhetsflöde behöver följaktligen inte ses som ekvivalent med 

effektivare marknadsprissättning. 

 

De studerade sambanden antyder att aktieanalytiker misslyckas med att objektivt 

inkorporera all tillgänglig information i sina riktkurser och investerare tar beslut utefter 

aktieanalyser som inte är fullständigt objektiva. Köprekommendationer besitter en sämre 

träffsäkerhet då de influeras av överoptimism samtidigt som överoptimismen även 

förekommer hos prognoserna på de största bolagen. Resultatet från denna studie kan 

anses motsätta antagandet om fullständigt rationella marknadsaktörer och möjliggör för 

förekomsten av psykologiska påverkansfaktorer och icke-rationellt beteende. Ett icke-

rationellt beteende vid prognostisering av bolag leder till vad Easterwood och Nutt (1999) 

benämner som prognosineffektivitet, där investerare fattar ekonomiska beslut utefter 

bristfälliga prognoser. 

 

En tänkbar orsak till att denna prognosineffektivitet förekommer och inte korrigeras kan 

vara det Hilary och Menzly (2006) och Daniel et al. (1998) benämner som överkonfidens. 

Genom att aktieanalytiker överviktar betydelsen av sina framgångar i form av träffsäkra 

prognoser samtidigt som de underviktar betydelsen av sina motgångar, kommer de aldrig 

till insikt om att de agerar överoptimistiskt. En bristande uppföljning av analysernas utfall 
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och granskning av dess träffsäkerhet kan tänkas vara en annan orsak till det icke-rationella 

beteendet. Följaktligen krävs bättre uppföljning, mer studier och en djupare granskning 

av aktieanalytiker för att öka medvetenheten och minska närvaron av 

prognosineffektivitet. 

 

Slutligen bör resultatet i studien diskuteras utifrån hur aktieanalytiker använder variabeln 

riktkurs. Den allmänna bilden av riktkurser kan anses vara att de är objektiva prognoser 

på framtida aktiekurs. Med andra ord bör riktkursen vara en aktieanalytikers bästa 

gissning om vad aktien kommer att kosta i framtiden, något som implicerar att ingen 

systematisk över- eller underskattning förekommer. Ur en aktieanalytikers perspektiv 

återfinns dock incitament till att frångå detta och istället använda riktkursen som ett 

verktyg för att stärka sin argumentation i analyserna. Således kan riktkursen användas 

som ett verktyg för att generera transaktioner för aktiemäklarna. Resultatet från studien 

är i linje med resonemanget då det visar att riktkurser med positiv implicerad avkastning 

är överoptimistiska medan riktkurser med negativ implicerad avkastning är överdrivet 

pessimistiska. Genom att en aktieanalytiker är överdrivet optimistisk eller överdrivet 

pessimistisk till en aktie kan fler transaktioner genereras. Från detta perspektiv skulle 

överreaktionerna som iakttagits vara hänförliga till att aktieanalytiker medvetet arbetar 

för att skapa courtageintäkter snarare än att de omedvetet påverkas av psykologiska 

faktorer. Om så är fallet används riktkursen till att stärka aktieanalytikerns argumentation 

och bör då inte tolkas i enlighet Bonini et al. (2010) som ett mått på den potentiella 

värdeförändringen i en aktie.  
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7 Avslutning 
 

7.1 Slutsats 
 

Studien har analyserat aktieanalytikers förmåga att prognostisera framtida aktiekurser via 

variabeln riktkurs. Det konstateras att aktieanalytikers prognoser påverkas av flertalet 

faktorer, där ett bolags storlek och beta uppvisar tydligast samband med träffsäkerheten 

över de studerade tidshorisonterna. 

 

Bolagets storlek och antalet analytiker som följer bolaget visar på ett positivt samband 

med träffsäkerheten. Aktieanalytiker tros lägga mer tid och resurser på att analysera stora 

bolag och en större genomlysning skapar därmed en bättre bild av bolagets utveckling. 

Vidare kan det konstateras att majoriteten av de studerade riktkurserna är optimistiska 

varför prognosfelet minskar när utfallet motsvarar de positiva förväntningarna. 

Träffsäkerheten stiger följaktligen för riktkurser publicerade i ett positivt 

marknadsmomentum. 

 

Riktkurser publicerade i turbulenta marknader, vid höga nivåer på VIX-index, uppvisar 

större träffsäkerhet än riktkurser publicerade på stabila marknader. Orsaken går att finna 

i utvecklingen på VIX, där enskilda perioder av hög turbulens på marknaden efterföljs av 

flertalet perioder av stabilare utveckling. Det går även att fastställa ett negativt samband 

mellan träffsäkerheten i en riktkurs och dess implicerade avkastning. 

Köprekommendationer är följaktligen mindre träffsäkra eftersom de påverkas av 

överoptimism. 

 

Bolagets systematiska risk, studerat via dess beta skattat mot bolagets nationella 

marknadsindex, uppvisar ett positivt samband med träffsäkerheten. En möjlig förklaring 

återfinns i det faktum att bolag med lägre beta, i större utsträckning exponeras mot en 

internationell marknadsrisk, varför de blir svårare att överblicka för aktieanalytiker. Det 

kan vidare konkluderas att det inte återfinns något signifikant samband mellan bolagens 

sektorstillhörighet och träffsäkerheten i aktieanalytikernas riktkurser. 
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Studien återfinner signaler på att aktieanalytiker vid analys av storbolag inte skapar värde 

i sina prognoser genom att inneha ett informationsövertag mot övriga marknaden. 

Resultatet indikerar istället att aktieanalytiker skapar värde via sortering, bearbetning och 

tolkning av publik information, vilket är i linje med Asquith et al. (2005). Teknologins 

utveckling och den snabba informationsspridning som karaktäriserar dagens samhälle gör 

det rimligt att anta att stort fokus läggs på bearbetning och tolkning av publikt tillgänglig 

information. 

 

Resultatet från studien visar inte entydigt att en överoptimism råder bland aktieanalytiker 

även om de inte tycks agera fullständigt rationellt. Det går att konkludera att 

aktieanalytiker tenderar att överreagera på såväl positiv som negativ information då deras 

köprekommendationer är överoptimistiska medan deras säljrekommendationer är 

överdrivet pessimistiska. Vidare återfinns överoptimism i prognoserna av de största 

bolagen som följs av flest analytiker. Resultatet visar att aktieanalytiker inte agerar 

fullständigt rationellt utan påverkas av psykologiska faktorer där närvaro av 

flockbeteende vid analys av stora bolag i enlighet med Lin et al. (2011) ses som en tänkbar 

förklaring. Studien finner även tecken på att aktieanalytiker med sina analyser och 

riktkurser ämnar generera transaktioner åt sina aktiemäklare.  

 

Studien bidrar till utökad förståelse kring vad som påverkar aktieanalytikers träffsäkerhet 

vid prognostisering av aktiekurser. Genom att studera bolag i Sverige, Finland och 

Danmark belyses ett område som är outforskat. Närvaron av det som Easterwood och 

Nutt (1999) benämner som prognosineffektivitet innebär att aktieanalytiker på dessa 

marknader uppvisar svårigheter i att objektivt och fullständigt rationellt inkorporera all 

tillgänglig information i sina prognoser. Resultatet blir att investerare fattar ekonomiska 

beslut utefter bristfällig information. Aktieanalytiker fyller en viktig roll då de via sin 

genomlysning lägger grunden för marknadens prissättning och effektivitet. Behovet av 

aktörer som sorterar, tolkar och bearbetar information kan anses stiga i takt med att 

informationsutbytet går snabbare och mängden information ökar. Vidare studier på 

området i kombination med en rigorös granskning av yrkeskårens oberoende ställning bör 

främja de grunder på vilka ekonomiska beslut fattas och motverka 

prognosineffektiviteten på marknaden. 
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7.2 Förslag på vidare forskning 
 

Aktieanalytikers riktkurser är ett outforskat område och det återfinns följaktligen goda 

möjligheter till att uppnå en bredare kunskap inom ämnet. Ur ett investerarperspektiv kan 

det anses intressant att vidare studera träffsäkerheten i riktkurser med utgångspunkt i 

investeringsstrategier, för att konkludera huruvida aktieanalytikers riktkurser går att 

använda för att skapa överavkastning mot marknaden. Det blir även intressant att belysa 

eventuella skillnader i lönsamhet mellan investeringsstrategier som baseras på 

aktierekommendationer och investeringsstrategier som baseras på riktkurser.  

 

Den av aktieanalytiker alltmer frekventa användningen av riktkurser belyser även frågor 

kring riktkursens roll i en aktieanalys. Studien har återfunnit tecken på att aktieanalytiker 

överreagerar i sina prognoser vilket tyder på att riktkursen används som ett verktyg för 

att stärka aktieanalytikernas argumentation och att den därmed inte bör ses som en 

objektiv prognos av framtida aktiekurs. För vidare studier är det av värde att inom ramen 

för en kvalitativ ansats undersöka såväl aktieanalytikernas som de professionella 

kundernas syn på de riktkurser som publiceras.  

 

Vid analysen av storleksvariabelns påverkan på aktieanalytikernas träffsäkerhet 

konkluderas att träffsäkerheten uppvisar ett positivt samband med bolagets storlek. Denna 

slutsats kontrasterar resultaten som Bonini et al. (2010) presenterar och en diskussion förs 

kring huruvida resultatet skiljer sig åt på grund av skillnader i urvalet mellan studierna. 

För att kunna dra ytterligare slutsatser om hur träffsäkerheten beror av ett bolags storlek 

är det intressant att bredda urvalet som gjorts för denna studie och därför även inkludera 

riktkurser på bolag inom Small och Mid Cap-segmenten. En sådan studie kan djupare 

undersöka huruvida riktkurser på mindre bolag upplever högre träffsäkerhet då de orsakar 

större kurspåverkan på aktien och därmed fungerar som självuppfyllande profetior. 
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Appendix 1 – Det relativa prognosfelet 
 

Tabell över det relativa prognosfelet för de tre tidsperioderna. 

 

Det relativa prognosfelet är indelat i underkategorier nedan. IMPL_AV+ visar 

medelvärdet för det relativa prognosfelet på de riktkurserna med positiv implicerad 

avkastning medan IMPL_AV- visar medelvärdet för det relativa prognosfelet för de 

riktkurser med negativ implicerad avkastning. Samma logik gäller för variablerna 

UPPÅTGÅENDE och NEDÅTGÅENDE. Övriga variabler är klassificerade efter 

kategori 1-4. Genomgående består kategori 1 av de 25% minsta/lägsta värdena hos 

respektive förklaringsvariabel och kategori 4 av de 25% högsta/största värdena för 

respektive förklaringsvariabel. Följaktligen visar exempelvis OMSÄTTNING1 

fördelningen av det relativa prognosfelet hos de observationerna med lägst omsättning 

medan OMSÄTTNING4 visar på fördelningen av det relativa prognosfelet för de 

observationerna med högst omsättning. 

 

  RPF_3M RPF_6M RPF_12M 

VARIABEL MEDEL P-värdea MEDEL P-värdea MEDEL P-värdea 

IMPL_AV + -0,09660 0,0000*** -0,07729 0,0000*** -0,06378 0,0000*** 

IMPL_AV –  0,07462 0,0000*** 0,09832 0,0000*** 0,12034 0,0000*** 

OMSÄTTNING1 -0,05448 0,0000*** -0,02792 0,0735* 0,00297 0,9066 

OMSÄTTNING2 -0,04057 0,0000*** -0,01546 0,1937 0,02029 0,1711 

OMSÄTTNING3 -0,03212 0,0023*** -0,01747 0,2166 -0,02369 0,2748 

OMSÄTTNING4 -0,06563 0,0000*** -0,05473 0,0000*** -0,05659 0,0032*** 

TILLVÄXT1 -0,06409 0,0000*** -0,03354 0,0127** -0,08156 0,0000*** 

TILLVÄXT2 -0,04269 0,0000*** -0,03156 0,0319** -0,01872 0,3776 

TILLVÄXT3 -0,02448 0,0025*** 0,00234 0,8206 0,05486 0,0005*** 

TILLVÄXT4 -0,06152 0,0000*** -0,05283 0,0010*** -0,01160 0,6416 

BETA1 -0,02366 0,0021*** 0,00645 0,5028 0,03590 0,0135** 

BETA2 -0,04608 0,0000*** -0,03150 0,0316** -0,01555 0,5096 

BETA3 -0,05583 0,0000*** -0,04448 0,0009*** -0,04306 0,0182** 

BETA4 -0,06723 0,0000*** -0,04605 0,0057*** -0,03431 0,1613 

ANTAL_AN1 -0,02640 0,0077*** 0,01668 0,1733 0,06264 0,0001*** 

ANTAL_AN2 -0,03993 0,0002*** -0,02307 0,1232 -0,01753 0,4834 

ANTAL_AN3 -0,05330 0,0000*** -0,03309 0,0138** -0,00613 0,6992 

ANTAL_AN4 -0,07320 0,0000*** -0,07610 0,0000*** -0,09600 0,0000*** 

VIX1 -0,15697 0,0000*** -0,08100 0,0000*** -0,06565 0,0004*** 

VIX2 -0,05733 0,0000*** -0,12946 0,0000*** -0,06836 0,0005*** 

VIX3 0,01166 0,1164 -0,00819 0,4821 -0,01124 0,5527 

VIX4 0,01014 0,3264 0,10307 0,0000*** 0,08823 0,0003*** 

UPPÅTGÅENDE -0,02107 0,0000*** -0,02057 0,0098*** -0,00337 0,7849 

NEDÅTGÅENDE -0,11489 0,0000*** -0,04787 0,0004*** -0,03509 0,0583* 

*** Signifikant på 1%-nivån     

** Signifikant på 5%-nivån     

* Signifikant på 10%-nivån     
a Metod : T-test     
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Appendix 2 – Urval och bortfall 
 

Lista över bolagen i studien 

 

 

AarhusKarlshamn AB 

ABB Ltd. 

Alfa Laval AB 

Autoliv AB 

Amer Sports Oyj 

Assa Abloy AB 

Atlas Copco AB 

Axfood AB 

Axis AB 

AstraZeneca AB 

BillerudKorsnäs AB 

Boliden AB 

Carlsberg A/S 

Castellum AB 

Cargotec Oyj 

Coloplast A/S 

Danske Bank A/S 

DSV A/S 

Elekta AB 

Elisa Oyj 

Electrolux AB 

Ericsson AB 

Fabege AB 

FLSmidth & Co. A/S 

Fortum Oyj 

G4S plc 

Genmab A/S 

Getinge AB 

GN Store Nord A/S 

Hexagon AB 

Hennes & Mauritz AB (H&M) 

Holmen AB 

HEXPOL AB 

Hufvudstaden AB 

Huhtamäki Oyj 

Husqvarna AB 

ICA Gruppen AB 

Intrum Justitia AB 

Industrivärden AB 

JM AB 

Jyske Bank A/S 

Konecranes Oyj 

Kesko Oyj 

Kone Oyj 

Kemira Oyj 

Investment AB Latour 

Atrium Ljungberg AB 

Lundin Mining Corporation 

H. Lundbeck A/S 

L.E. Lundbergsföretagen AB 

Lundin Petroleum AB 

A.P. Møller-Maersk A/S 

Meda AB 

Metso Oyj 

Millicom International Cellular S.A.  

Modern Times Group AB (MTG) 

NCC AB 

Nordea Bank AB 

Neste Oil Oyj 

NIBE Industrier AB 

Nokia Oyj 

Novo Nordisk A/S 

Nokian Renkaat Oyj 

Novozymes A/S 

Oriflame Cosmetics S.A. SDR 

Orion Oyj 

Outotec Oyj 

PEAB AB 

Pohjola Pankki Oyj 

Ratos AB 

Rockwool International A/S 

Sanoma Oyj 

SAAB AB 

Sampo Oyj 

Sandvik AB 

Svenska Cellulosa AB (SCA) 

Scania AB 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(SEB) 

Securitas AB 

Svenska Handelsbanken AB (SHB) 

Skanska AB 

SKF AB 

Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) 

SSAB AB 

Stockmann Oyj 
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Stora Enso Oyj 

Swedbank AB 

Swedish Match AB 

Sydbank A/S 

Tele 2 AB 

Tieto Oyj 

TeliaSonera AB 

Topdanmark A/S 

Trelleborg AB 

Tryg A/S 

UPM-Kymmene Oyj 

Volvo AB 

Vestas Wind Systems A/S 

Wallenstam AB 

William Demant Holding A/S 

Wärtsilä Oyj 

YIT Oyj 

 

Bortfall 

 

Bolag Bortfallsorsak 

Chr. Hansen Holding A/S Enbart observationer sedan Q3 2010. 

EnQuest plc Enbart observationer sedan Q2 2010. 

Fiskars Oyj Inga omsättningssiffror i Datastream. 

Investor AB Extrema försäljningsvärden - Negativ omsättning. 

Kobenhavns Lufthavne A/S I dagsläget inga följande analytiker. 

Investment AB Kinnevik Extrema försäljningsvärden - Negativ omsättning. 

Melker Schörling AB Brott i tidsserien. 

Outokumpu Oyj Brott i tidsserien. 

Pandora A/S Enbart observationer sedan Q4 2010. 

TDC A/S Enbart observationer sedan Q4 2010. 

Valmet Oyj Enbart två observationer. 
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Appendix 3 – Regressionsskattningar 
 

Slutgiltiga regressioner & Hausman-test 
 

 

Skattningar - APF_3M 

 

 
Dependent Variable: APF_3M   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/05/14   Time: 12:33   

Sample: 2009Q1 2013Q4   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 102   

Total panel (unbalanced) observations: 1938  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.539009 0.069115 7.798687 0.0000 

OMSÄTTNING -8.55E-10 2.80E-10 -3.054146 0.0023 

TILLVÄXT 0.094799 0.025791 3.675651 0.0002 

VIX -0.002575 0.000488 -5.282361 0.0000 

ANTAL_AN -0.004762 0.001616 -2.947811 0.0032 

IMPL_AV 0.227952 0.032840 6.941369 0.0000 

BETA -0.229682 0.050452 -4.552460 0.0000 

NEDÅTGÅENDE 0.072426 0.009280 7.804366 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.254356     Mean dependent var 0.154890 

Adjusted R-squared 0.210327     S.D. dependent var 0.174706 

S.E. of regression 0.155250     Akaike info criterion -0.832961 

Sum squared resid 44.08356     Schwarz criterion -0.519717 

Log likelihood 916.1389     Hannan-Quinn criter. -0.717761 

F-statistic 5.776974     Durbin-Watson stat 1.750222 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 51.511784 7 0.0000 
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Skattningar – APF_6M 

 

 
Dependent Variable: APF_6M   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/05/14   Time: 12:52   

Sample: 2009Q1 2013Q3   

Periods included: 19   

Cross-sections included: 102   

Total panel (unbalanced) observations: 1836  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.668153 0.078847 8.474016 0.0000 

OMSÄTTNING -1.41E-09 3.68E-10 -3.820997 0.0001 

TILLVÄXT 0.161466 0.033251 4.856036 0.0000 

IMPL_AV 0.069338 0.038068 1.821418 0.0687 

BETA -0.380590 0.068297 -5.572589 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.251328     Mean dependent var 0.196614 

Adjusted R-squared 0.205888     S.D. dependent var 0.221971 

S.E. of regression 0.197805     Akaike info criterion -0.347071 

Sum squared resid 67.68932     Schwarz criterion -0.028647 

Log likelihood 424.6109     Hannan-Quinn criter. -0.229645 

F-statistic 5.531034     Durbin-Watson stat 1.182433 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 72.142960 7 0.0000 
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Skattningar – APF_12M 

 

 
Dependent Variable: APF_12M   

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/05/14   Time: 13:07   

Sample: 2009Q1 2013Q1   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 102   

Total panel (unbalanced) observations: 1632  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.584779 0.123312 4.742268 0.0000 

OMSÄTTNING -1.14E-09 5.43E-10 -2.103384 0.0356 

VIX 0.001608 0.000756 2.126072 0.0337 

BETA -0.275517 0.105595 -2.609193 0.0092 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.343601     Mean dependent var 0.266083 

Adjusted R-squared 0.298895     S.D. dependent var 0.320287 

S.E. of regression 0.268183     Akaike info criterion 0.267878 

Sum squared resid 109.8248     Schwarz criterion 0.615148 

Log likelihood -113.5885     Hannan-Quinn criter. 0.396703 

F-statistic 7.685843     Durbin-Watson stat 0.908012 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 39.088521 7 0.0000 
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Appendix 4 – Bivariat analys 
 

Korrelationsmatris 
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Appendix 5 – VIX 
 

Graf på VIX-indexets utveckling från första kvartalet 2009 till tredje kvartalet 2013. 
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