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FÖRORD 
 
Denna C-uppsats, som omfattar 10p, är resultatet av ett examensarbete som skrivits under 
våren 2004 i ämnet företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet. Eftersom vi är 
intresserade av aktier och finansiell ekonomi, så såg vi uppsatsen som en chans att fördjupa 
oss inom ämnet. Detta ledde till att vi valde att skriva vår uppsats inom detta ämnesområde. 
 
Under uppsatsens gång har en rad personer varit till stor hjälp för vårt arbete. Ett speciellt 
tack går till vår handledare Joakim Wincent, som under arbetets gång bidragit med 
värdefulla synpunkter och hjälp med strukturering av arbetet. Vi vill också tacka de 
opponenter som läst vår uppsats och gett oss nödvändig kritik under arbetets gång. 
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SAMMANFATTNING 
 
 
På senare år har intresset från privatpersoner att spara i aktier ökat rejält. I takt med det 
växande intresset har även rekommendationerna från aktieanalytikerna tilltagit. Finns det 
som aktiesparande individ egentligen några skäl att lyssna på och följa dessa rekommen-
dationer? Syftet med denna uppsats har varit att närmare studera utfallet av 90 
rekommendationer från tre aktieanalytiker. Tidigare studier inom området har visat att det 
sällan är ekonomiskt lönsamt att följa dessa råd. Utifrån teorin har sedan fem olika 
hypoteser genererats och testats. Utfallet av studien styrker tidigare slutsatser och indikerar 
att det inte alltid är lönsamt att följa de rekommendationer som aktieanalytikerna delger 
sina kunder. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
Private persons’ interest in saving in stocks has increased considerably in recent years. 
Along with the increasing interest of shareholders, also the recommendations from stock 
analysts have become numerous. Is there any reason for a shareholder to listen to and 
follow these recommendations? The object of this project has been to study the result of 90 
recommendations from three analysts. Previous studies have shown that it is seldom 
worthwhile to follow these recommendations. Starting from earlier studies, five different 
hypotheses have been proposed and tested. The result confirms the previous conclusion and 
suggests that it is not always profitable to follow the recommendations that the stock 
analysts have given to their clients. 
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INLEDNING 

1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel är vår ambition att läsaren genom bakgrund och problem-
diskussion skall få en inblick i ämnes- och problemområdet. Bakgrunden beskriver börs-
utvecklingen fram till idag, medan problemdiskussionen behandlar den ökande aktie-
handeln i allmänhet och aktieanalytiker i synnerhet. Problemdiskussionen avslutas med 
några intressanta frågeställningar, därefter följer syftet med uppsatsen. Det inledande 
kapitlet avslutas med en disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Sedan Stockholms fondbörs grundades för drygt 150 år sedan har antalet noterade bolag 
ständigt ökat, inte minst genom den explosion av nyintroduktioner som ägde rum i sam-
band med den s.k. IT-haussen kring millenniumskiftet. Fram till 1980 talet var aktiehandeln 
vid fondbörsen förunnat en relativt liten skara individer med de klassiska ägarfamiljerna i 
spetsen. (Hansson, 2001)  
 
Det som styr börsen är utbudet av och efterfrågan på kapital. Utbud och efterfrågan 
befinner sig aldrig i balans, vilket är nyckeln till konjunkturrörelserna i ekonomin och 
fluktuationerna på aktiemarknaden. (Ohlson, 1995) 
 
Hansson (2001) pekar vidare på att årsomsättningen har utvecklats dramatiskt de senaste 25 
åren, från 8 miljarder kronor under 1980 till cirka 140 miljarder under 1986. Idag ligger 
snittet på cirka 10 miljarder per handelsdag (ca. 2453 miljarder på årsbasis).  
(www.stockholmsfondbors.se) 
 
Som ett mått på utvecklingen av aktiemarknaden kan också nämnas att börsvärdet på 
fondbörsen vid slutet av 1979 uppgick till 44 miljarder kr, vilket kan jämföras med värdet 
den 31 december 2003 som var 2314 miljarder. (www.stockholmsfondbors.se) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Aktiehandel har således blivit en allt populärare sparform mycket beroende på den goda 
utvecklingen på börsen under 1990-talet. Under tider börsen går bra är det inte svårt att 
göra aktievinster, då enskilda aktier sällan går emot börsutvecklingen under en längre börs-
period. (Edman, 1998) 
 
Detta har lett till att det numera inte bara är de stora institutionerna och fondbolagen som 
handlar med aktier, utan även allt fler privatpersoner har valt aktier som sparform. En 
annan bidragande orsak till det ökande intresset för aktier bland privatpersoner är att vi 
nuförtiden har möjlighet att göra aktiva val när det gäller att placera en del av våra 
pensionspengar.  
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INLEDNING 

Att skapa sig en bild över vad som påverkar och driver handeln med aktier kan många 
gånger vara väldigt komplext och i takt med det allt ökande intresset har ett nytt behov dykt 
upp på marknaden, aktierådgivning. Detta har medfört att allt fler aktieanalytiker etablerat 
sig på marknaden för att tillhandahålla sina tjänster. (Hansson, 2001) 
 
Studiens definition av aktieanalytiker är en person som i sitt dagliga värv arbetar med 
finansiell analys. Den vanligaste arbetsuppgiften för en aktieanalytiker är analys och 
värdering av aktier. Aktievärdering innebär bland annat att aktieanalytikern vidare-
förmedlar information om företagen som de senare delger aktiemarknaden. Aktie-
analytikern agerar därmed ofta som en informationsförmedlare mellan företaget och 
investerarna. (Olbert, 1992; Johansson, 1998) Aktieanalytikerna arbetar vanligtvis på 
banker eller fondkommissioner som i det fortsatta benämns analyshus. När vi i den här 
studien nämner aktieanalytiker är det inte en enskild person utan analyshus i sin helhet som 
åsyftas.  
 
Edman (1998) menar att när börsen under 1990-talet gick bra, var det inte svårt för 
rådgivarna att ge råd som överensstämde med verkligheten. Detta ledde till att aktie-
rådgivarna fick ett gott rykte och många anförtrodde sina pengar till dem. Börsen vände 
emellertid i mars 2000 och Edman menar vidare att det är i tider när börsen är turbulent 
som aktieanalytikerna verkligen får visa sin kompetens.  
 
Det finns i princip två olika synsätt på aktieanalys i Sverige. Den ena representeras av 
fundamentalisterna som menar att all värdering skall utgå från företagets fundamenta, dvs. 
vinst, utdelning och eget kapital, Efter en analys av dessa data gäller det att värdera 
informationen och försöka uppskatta en motiverad (långsiktig) kurs för aktien. Det andra 
synsättet står marknadsanalytikerna eller chartisterna för. De förordar att värdering skall 
ske via teknisk analys. Det går inte att räkna fram en motiverad kurs eftersom börskursen 
alltid motsvarar aktiens ”rätta” värde. Med analys enligt detta synsätt avses bedömning av 
aktiekursen ske med utgångspunkt från dess tidigare utveckling. Med hjälp av främst 
börsdiagram anser sig anhängarna, åtminstone på kort sikt, ha möjlighet att förutsäga aktie-
kursens utveckling. (Affärsvärlden, 1990; Hansson, 1991) En studie (Olbert, 1992) visar 
dock att fundamental analys nästan uteslutande är den vanligaste analystekniken, nästan 90 
% av aktieanalytikerna använder sällan eller aldrig teknisk analys.  
 
Går det verkligen att på förhand veta hur börskurserna kommer att gå? Womack (1996) 
menar att det finns stöd för att aktieanalytikers rekommendationer inte har investerings-
värde, dvs. den reella avkastningen överstiger inte index. Han får medhåll av Cowles 
(1933) som i sin klassiska studie ”Can stock market forecasters forecast?” visar att 
rekommendationer från de flesta analytiker inte medför absolut avkastning. Även 
Jonnerhag (1998) menar att aktieanalytiker bygger mycket av sina rekommendationer på 
intuition som inte alltid överrensstämmer med verkligheten.  
 
I början på 2000- talet förlorade många människor mycket pengar på grund av felaktiga 
rekommendationer från aktierådgivare. Detta under en tid då börsen gick dåligt och kraven 
på korrekta rekommendationer var höga. (Uppdrag Granskning, 2001) 
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INLEDNING 

Följande forskningsfrågor blir därför intressanta att undersöka i denna uppsats: 
 
Kan aktieanalytikerna verkligen förutse framtiden? Finns det någon anledning att följa 
dessa råd och analyser? Hur ofta speglar egentligen rekommendationerna börsutveck-
lingen?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka utfallet på ett visst antal rekommendationer som 
givits ut av aktieanalytiker under en tvåårsperiod.  
 

1.4 Disposition 
 
I första kapitlet ger vi en inledande beskrivning av vårt problemområde där vi motiverar 
ämnesvalet. Problemdiskussionen bygger på att läsaren skall få grepp om vilka 
forskningsfrågor vi bygger undersökningen på. I detta kapitel redogör vi också för 
undersökningens syfte och definierar begreppet aktieanalytiker. Kapitel två beskriver vald 
metod för undersökningen och vilka undersökningsobjekt vi har. I teoridelen, kapitel tre, 
sammanställer vi dokumenterad forskning kring vårt ämnesområde. Kapitlet inleds med en 
redogörelse om aktiemarknaden och på vilka grunder en aktievärdering görs. Därefter ställs 
ett antal hypoteser upp som ligger till grund för vår fortsatta undersökning. Efter detta följer 
empiridelen som består av resultat och analys (kapitel fyra) och diskussion och slutsatser 
(kapitel fem). I resultatdelen redogör vi för utfallen av hypoteserna och uppsatsen avslutas 
med att vi diskuterar de slutsatser som vi kommit fram till samt även förslag till vidare 
forskning. Längst bak återfinns de referenser vi använt oss av för att skriva uppsatsen. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel ska vi förklara hur vi gått till väga för att uppnå syftet med denna uppsats. 
Kapitlet inleds med metodsynsätt och fortsätter med tillvägagångssättet, för att sedan 
avslutas med metodproblem. 
 

2.1 Metodsynsätt 
 
Uppsatsen präglas av ett deduktivt synsätt då den bygger på erkända teorier (Widersheim-
Paul & Eriksson, 1991) inom aktieanalytikerns arbetsområde. I anslutning till detta utfördes 
en empirisk undersökning vars målsättning var att se hur ofta aktieanalytiker har rätt i sina 
rekommendationer. Då syftet med denna uppsats var att undersöka utfallet på ett visst antal 
rekommendationer som givits ut av ekonomiska rådgivare under de senaste två åren, har ett 
analytiskt synsätt tillämpats. (Holme & Solvang, 1997) Det är med ett analytiskt synsätt 
nära till hands att använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod (Widersheim-Paul & 
Eriksson, 1991), vilket även präglar denna uppsats. Den kvantitativa undersöknings-
metoden var den mest lämpade då metoden har sin styrka i att kunna förklara och genom 
statistiska tekniker göra generaliseringar, vilket var studiens målsättning. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 

2.2 Val av referensram 
 
Vi använde oss till största delen av Luleå universitetsbiblioteks sökmotor Lucia men även 
den rikstäckande sökmotorn Libris när vi sökte relevanta böcker att använda för skapandet 
av vår referensram. Vi sökte bl.a. på följande sökord, och olika kombinationer av dem: 
”aktieanalys”, ”aktieanalytiker”, ”aktievärdering”, ”aktieråd”, ”aktierekommendationer”, 
”aktier”, ”börs”, ”börsutveckling”, ”aktiemarknad”, ”värdering”, ”analys”. Vi sökte även på 
den engelska översättningen av dessa ord. När vi funnit relevanta böcker sökte vi på 
referenslitteraturen som fanns angivna i böckerna. 
 
Dessutom använde vi oss även av databaser för sökning av artiklar i tidningar och 
tidsskrifter. Den sökmotor vi främst använde var Ebsco där vi utförde sökningar i Business 
Source Elite och Academic Search Elite, men även databasen Affärsdata användes. 
Eftersom vi valt att studera ett relativt aktuellt ämne finns inte så mycket litteratur skriven 
inom området, därför har artiklar utgjort en viktig roll i skapandet av vår referensram. Vi är 
medvetna om att trovärdigheten i dessa ibland kan ifrågasättas, därför har vi i möjligaste 
mån använt oss av ”peer-reviewed” granskade artiklar vilket ökar trovärdigheten för våra 
källor. 
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METOD 

2.3 Val av aktieanalytiker, företag samt tidsperiod 
 

2.3.1 Aktieanalytiker 
 
För att försöka ta reda på om det var lämpligt att följa aktieanalytikers råd började vi med 
att välja tre olika analyshus. Valet av aktieanalytiker tog sin grund i att de skulle vara 
svenska analyshus som i första hand bevakade den inhemska aktiemarknaden, samt att 
privatkunder utgjorde en betydande del av kunderna. För att lyckas få fram ett så stort 
analysmaterial som möjligt var det också av stor vikt att antalet analyser var relativt 
frekvent samt att det på ett smidigt sätt gick att få tillgång till dessa. Utifrån dessa kriterier 
föll valet på ”Avanza Fondkommission”, ”Hagströmer & Qviberg Fondkommission” och 
”Swedbank Markets”. 
 
Avanza är en fristående nätmäklare som vänder sig till privatpersoner. Bolaget har följande 
områden: * Privatmäkleri - handel sker främst genom bolagets Internetsida. * Institutionell 
handel - arbetar i dagsläget med en mindre grupp högt prioriterade svenska institutioner. * 
Corporate Services - erbjuder företag aktierelaterade tjänster. Bolaget har cirka 100 000 
depåkunder. (www.avanza.se) 
 
Hagströmer & Qviberg är en investmentbank med fokus på Investment- och Private 
Banking. Bolagets verksamhet är uppdelad i följande områden: * Private Banking - 
finansiell rådgivning och förmögenhetsförvaltning. * Investment Banking - riktar sig till 
företag och institutioner avseende analys, kapitalanskaffning m.m. Nästan 60 % av 
intäkterna härrör från Private Banking. Bolaget har förutom kontor i Sverige även kontor i 
New York, Luxemburg och Oslo. (www.bolagsfakta.se) 
 
Swedbank Markets är Föreningssparbankens Investmentbank. Bolaget tillgodoser kunder 
inom de tre segmenten privat, företag och institutioner. Verksamheten omfattas i huvudsak 
av värdepappershandel, ränte- och valutahandel, corporate finance samt projekt-, export- 
och företagsfinansieringar. Swedbank Markets ansvarar även för bankens utlands-
verksamhet. (www.swedbank.com) 
 

2.3.2 Företag 
 
För att kunna jämföra utfallen på råden och rekommendationerna från aktieanalytikerna 
valde vi att studera tre olika företag. När det gäller val av företag utgick vi från att det 
skulle vara stora, välkända svenska företag, inom olika branscher noterade på stockholms-
börsen. Dessa skulle i sin tur vara väl genomlysta av analytikerkåren. Det fick heller inte 
föreligga någon intressekonflikt mellan analyshusen och de berörda företagen gällande 
ägarkonstruktion eller andra intressen. Utifrån dessa kriterier valde vi att studera 
”Ericsson”, ”Tele2” och ”Hennes & Mauritz”. 
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Ericsson är ett internationellt företag inom utveckling och försäljning av avancerade system 
och tjänster för mobil och fast kommunikation till nätoperatörer. Genom deras 
samriskbolag Sony Ericsson Mobile Communications har de även ett brett utbud av 
mobiltelefoner. Bolaget är uppdelat i tre stycken affärssegment; * System - som svarar för 
cirka 90 % av omsättningen * Telefoner (genom bolagets hälftenägda joint venture med 
Sony) * Övriga verksamheter. (www.avanza.se) 
 
Klädvarukedjan H&M bedriver detaljhandel och i produktsortimentet ingår kläder samt 
kosmetika. H&M grundades 1947 i Västerås av Erling Persson. Bolaget finns i cirka 20 
länder och har cirka 900 butiker. Bolaget har ingen egen produktion utan köper in kläder 
från cirka 900 leverantörer. Koncernen har drygt 40 000 medarbetare och omsättningen 
uppgick 2003 till 56 550 miljoner kronor. Cirka hälften av produktionen sker i Europa, och 
resterande del huvudsakligen i Asien. Cirka 15 % av försäljningen sker i Sverige, 30 % av 
försäljningen sker i Tyskland, Norge och Österrike svarar för nästan 10 % av försäljningen 
vardera. (www.bolagsfakta.se) 
 
Tele2 som grundades 1993 är ett paneuropeiskt telekommunikationsföretag som erbjuder 
fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango 
och Comviq. Bolaget har följande marknadsområden: Norden, Östeuropa och Ryssland, 
Centraleuropa, Sydeuropa samt Luxemburg. Norden är det största marknadsområdet, 
Centraleuropa kommer som tvåa. Etableringen har vanligen skett med fast telefoni och 
kompletteras fortlöpande med fler produkter och tjänster. Bolaget har över 17,7 miljoner 
kunder i 23 länder. Mobiltelefoni svarar för ca 30 % av omsättningen och fasttelefoni 
svarar för ca 68 % av. Bolaget redovisar en omsättning 2003 uppgående till 37 190 miljoner 
kronor. (www.bolagsfakta.se) 
 

2.3.3 Tidsperiod 
 
Vi undersökte ovan nämnda analytiker och deras rekommendationer på aktuella företag 
under perioden 1 april 2002 till 31 mars 2004. Tidsperiod är vald med tanke på att den 
speglar både nedgång och uppgång på börsen. Marknaden gick dåligt fram till mars 2003 
för att sedan vända och stiga kraftigt fram till april 2004.  
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
För att uppfylla vårt syfte gjorde vi en skrivbordsundersökning (Hellevik, 1984) där vi 
samlade in tio rekommendationer på varje företag från alla tre analytikerna. Det blev 
således 30 rekommendationer från varje analytiker, d.v.s. 90 rekommendationer totalt. 
Dessa samlades främst in från respektive analytikers webbsidor och månadsbrev. Men även 
internetportalerna ”Webbfinanser” och ”Privata Affärer” har använts. 
 
Kursinformationen är inhämtad från Stockholmsbörsens hemsida. Eftersom studien 
undersökte utfallet av aktierekommendationer de senaste två åren var det vid studiens 
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slutförande inte möjligt att på lång sikt ta del av utfallet av samtliga rekommendationer, där 
uppgick undersökningsunderlaget till 71 rekommendationer. 
 

2.5 Sammanställning av data och analys 
 
Vid sammanställningen av alla rekommendationer från de olika analyshusen använde vi oss 
av programmet Excel för att strukturera insamlad data. Under klassificeringen av 
rekommendationerna delade vi in dem i tre grupper: Köp, Neutral och Sälj. 
 
Grupp  Rekommendationer 
3  Köp, Öka 
2  Neutral 
1   Sälj, Minska 
 
Under analysen utgick vi ifrån alla rekommendationer med alla fakta om dem; analyshus, 
aktie, datum, rekommendation och utfall i ett exceldokument. Detta blev en mindre databas 
som vi kunde sortera efter variabler och hypoteser. (Se bilaga 1-3) 
 
När vi analyserade våra insamlade rekommendationer var vi bara intresserade av vad de 
utmynnade i, d.v.s. vilket ställningstagande som hade tagits (köp, öka, neutral, minska eller 
sälj). Vi valde att inte titta på grunderna och huvudfaktorerna som varje rekommendation 
grundade sig på eftersom det endast var utfallet som vi skulle analysera vidare i vårt 
fortsatta arbete. Sedan jämförde vi rekommendationen mot hur kursen verkligen utvecklats, 
både på kort och lång sikt. Detta förde vi sedan in i exceldokumentet. I enlighet med 
Womack (1996) angav vi kort sikt som en månad och lång sikt som sex månader efter 
rekommendationen. Med samma metod som Privata Affärer använder sig av definierade vi 
en ”bra" rekommendation som följande: Vid köpråd skulle aktiekursen har stigit med mer 
än 5 % sedan rådet gavs, vid säljråd skulle aktiekursen ha sjunkit med mer än 5 % sedan 
rådet gavs, och vid neutral skulle aktiens kurs finns inom intervallet plus/minus 5 % sedan 
rådet gavs.  
 
För att sammanställa och analysera materialet har vi i huvudsak använt oss av statistik 
programmet Statgraphics. Med hjälp av detta program utförde vi bl.a. ”Tji-2” test som visar 
på eventuella samband av utfallen. Ur detta fick vi fram ett ”P-värde” som anger 
sannolikheten för sambanden.  
 

2.6 Metodproblem 
 
Operationalisering, d.v.s. hur man överför teoretiska föreställningar i form av begrepp och 
modeller till empiriska observationer är ett besvärligt problem i allt utredningsarbete. Två 
viktiga begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet. (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson, 1997) Med validitet menas att undersökningen verkligen mäter det som avses 
mätas. (Ejvegård, 2000) Validitet kan också definieras som frånvaro av systematiska fel. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga 
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och stabila utslag. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997) Reliabilitet kan också definieras 
som frånvaro av slumpmässiga fel. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Vi valde som tidigare nämnts att studera de tre analyshusens aktierekommendationer två år 
tillbaka i tiden för att få med både nedgång och uppgång av börsen. Vi ansåg att en studie 
av rekommendationer ytterligare några år bakåt inte skulle tillföra något till vår 
undersökning eftersom dessa år präglades av en markant nedgång av börsen. Detta ledde till 
att aktierekommendationerna minskade och vi då skulle ha fått bekymmer att få fram 
rekommendationer från dessa år. Vi är dock medvetna om att två år är en relativt kort 
period för att dra generella slutsatser om aktierekommendationers riktighet och hade gärna 
velat välja en längre tidsperiod om möjligheter hade getts. Vi anser dock att vår 
undersökning har ett värde trots den korta tidsperioden eftersom tiden för vår undersökning 
präglades av både upp- och nedgångar, vilket torde spegla riktigheten i aktierekommen-
dationerna på ett bra sätt.  
 
Något som kan ha påverkat validiteten negativt var att utfallet av rekommendationer på 
lång sikt uppgick till 71 stycken, vilket innebär att resultat inte uppnår samma trovärdighet 
som på kort sikt. Vår validitet hade också ökat om vi undersökt fler analyshus, trots detta 
anser vi att studien uppnår en god validitet 
 
Eftersom de olika aktierekommendationerna är synnerligen entydiga i sitt budskap anser vi 
att om någon annan skulle genomföra samma undersökning som vi, så är sannolikheten stor 
att de skulle tolka rekommendationerna på samma sätt som vi och på så sätt komma fram 
till samma slutsatser.  
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3 REFERENSRAM 
 
I referensramen kommer först teorin som rör forskningsområdet att tas upp, därefter 
kommer ett antal hypoteser att genereras, dessa kommer att ligga till grund för vår vidare 
undersökning. Slutligen kommer en presentation av analyshus och företag. 
 

3.1 Aktiehandel 
 
Stockholmsbörsens huvuduppgift är att erbjuda en marknadsplats för handel i aktier. För att 
skapa en förtroendeingivande och effektiv marknad ställer börsen höga krav på de olika 
aktörerna. De noterade bolagen förbinder sig att förse marknaden med information om 
beslut och händelser som kan ha kurspåverkande effekt. På det här sättet har alla tillgång 
till samma information samtidigt, vilket minskar ryktesspridning och bidrar till en stabil 
handel, man säger att marknaden är genomlyst. (www.stockholmsborsen.se) 
 
Aktiehandeln styrs av väl inarbetade regler som beskriver hur handeln ska bedrivas, vad 
som är tillåtet och vad som inte är det. Börsen kräver att alla som handlar på 
marknadsplatsen har goda kunskaper i börsrätt, företagsfinansiering och nationalekonomi. 
Därtill har börsen en organisation för övervakning av handeln. (ibid.) 
 
Bolagen som är föremål för handel på Stockholms Fondbörs är uppdelade på olika listor. 
Det finns två huvudlistor för aktier, A- och O-listan. Inom varje lista finns ett segment för 
de aktier som marknaden visat störst intresse för, Mest omsatta på A-listan och Attract 40 
på O-listan. Förutom dessa finns även mindre listor som NGM och Aktietorget samt 
inofficiella noteringar. Utöver dessa listor har Stockholmsbörsen skapat en kurslista för 
handel med aktier i utländska bolag som inte är noterade på Stockholmsbörsen, den s.k. 
Xterna listan. Handeln sker i det ordinarie handelssystemet SAXESS och det befintliga 
regelverket för börsens medlemmar. (ibid.)  
 
Inofficiell handel bedrivs hos vissa fondkommissionärer och banker. De måste då agera 
market maker för att upprätthålla handeln i bolagen, vilket innebär att de alltid ska se till att 
det finns en köp- och säljkurs på en aktie. (Hansson, 2001) 
 
Den svenska börshandeln har ökat kraftigt de senaste 20 åren och omsätter idag cirka 10 
miljarder kronor varje handelsdag. (www.stockholmsborsen.se) 
 

3.2 Risk och avkastning 
 
En investering i aktier medför alltid en osäkerhet om hur den framtida avkastningen blir, 
den kan bli stor, liten, utebli eller rent av negativ. Det är denna osäkerhet som benämns 
”risk”. Det enkla sambandet mellan risk och avkastning är att den som är beredd att riskera 
något förväntas bli kompenserad för den tagna risken. Detta innebär att den som investerar i 
aktier med högre risk förväntar sig en avkastning som är högre än normalfallet som 
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kompensation för det högre risktagandet. En investering i aktier medför ett högre 
risktagande och därmed bör aktiemarknaden som helhet ge en avkastning som över tiden 
motsvarar risken. (Afrell, Klahr & Samuelsson, 1998) 
 
En aktieplacerings förväntade avkastning kan delas upp i två komponenter, nämligen 
avkastningen av så kallad riskfri placering och en riskpremie. Riskpremien är den 
kompensation som en placerare erhåller på grund av den risk han tar. En investerare på 
aktiemarknaden kan aldrig vara säker på hur den framtida avkastningen kommer utvecklas. 
Marknadens riskpremie är den förväntade differensen mellan aktieportföljens avkastning 
och den riskfria räntan, det vill säga en förväntad ersättning för risktagande. (Vinell & De 
Ridder, 1990). 
 
Marknadens riskpremie varierar mellan ca 6 och 8 %. Avkastningskravet på aktier bör 
alltså ligga på ca 10 %, givet ett antagande att 2-4 % ska gå till aktieägarna utöver den 
riskfria räntan. (Anders Haskel, nyhetsbrev från Den Danske Bank, hösten 1997). 
 
Enligt Afrell, Klahr & Samuelsson (1998) finns många olika typer av risker på 
aktiemarknaden. De menar vidare att dessa är de fyra viktigaste: 
 
Den mest påtagliga risken med ett aktieinnehav är den omständighet att aktien kan minska i 
värde, och det snabbt. Denna rörelserisk finns inte bara i en nedåtgående marknad, utan 
även när marknaden går uppåt. Att en aktie minskar i värde kan bero på en förändring av 
marknadsräntan, ett politiskt beslut som leder till att hela marknaden går ned eller att 
bolaget helt enkelt inte motsvarar marknadens förväntningar. Rörelserisken brukar vara stor 
i konjunkturkänsliga bolag och hos dem som binder mycket kapital i 
tillverkningsanläggningar. Skogs- och stålindustrierna tillhör denna kategori. Låg 
rörelserisk har bolag med stabila intäkter som är ganska lätta att förutse, till exempel 
livsmedelsbolag och kraftbolag. Rörelserisken kan beräknas genom att studera hur 
rörelsemarginalen, (resultatet före finansiella poster i omsättningen) utvecklats i företaget 
under exempelvis de senaste tio åren. 
 
Om ett företag har hög rörelserisk bör detta balanseras av en låg finansiell risk. Den 
finansiella risken beror på hur företagen valt att finansiera verksamheten. Ett företag som 
har stora skulder i förhållande till det egna kapitalet har hög finansiell risk. En placering i 
ett sådant bolag är intressant för aktieägaren så länge rörelsen visar hög lönsamhet. Om 
rörelsen börjar gå sämre leder däremot hög finansiell risk lätt till bekymmer, eftersom en 
hög skuldsättningsgrad snabbt urholkar ett bolag som går med förlust, på grund av 
hävstångseffekten. 
 
Det finns också risk för att det inte finns en likvid marknad för en viss aktie. Denna risk 
kallas likviditetsrisk. Om en investerare räknar med att sälja en viss aktie, så förutsätter han 
naturligtvis att det också finns någon som är beredd att betala ett rimligt pris för aktien.  
 
Författarna är dock eniga om att den kanske största risken vid handel med aktier är dålig 
rådgivning, det är detta som vi i vårt arbete ska studera vidare, om det verkligen förhåller 
sig så i praktiken. 
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Det finns idag ett otal rådgivare på aktiemarknaden. Den vanligaste rådgivningen sker till 
kunder som önskar hjälp med att placera sitt kapital. Ofta har rådgivningen till syfte att 
minimera skattekonsekvenserna eller maximera vinsten för kunden.  
 

3.3 Aktieanalys 
 
Att värdera och analysera aktier kan vara väldigt komplext. Vår tanke är att här på ett 
kortfattat sätt beskriva och förklara vilka faktorer som aktieanalytiker studerar vid 
värdering och analys av aktier. 
 
Det finns två huvudsakliga metoder som analytiker använder sig av när de analyserar 
aktier: Fundamental och teknisk analys. Metoderna kan användas var för sig men ofta 
väljer analytikerna att kombinera de båda metoderna. När analytikerna med hjälp av den 
fundamentala analysen lokaliserat ett köpvärt företag, lägger de till det tekniska 
analysverktyget för att på så sätt få en uppfattning om i vilken trend aktien ligger. 
 

3.3.1 Fundamental analys 
 
Hansson (2001) menar att den fundamentala analysen utgår ifrån en bedömning av en 
akties värde genom analys av företagets ekonomiska ställning, dess framtidsutsikter och 
förmodade vinstkapacitet. De nyckeltal och variabler som vanligen används är: 
 

• Vinst och vinstutsikter 
• Utdelning och bedömning av framtida utdelning 
• Företagsledning och ägarstruktur  
• Makroekonomiska faktorer 

 
Historiskt sett har resultat och utdelning/direktavkastning varit de faktorer som analytiker 
först och främst beaktat. På senare tid har dock kassaflödesanalysen fått allt större betydelse 
och idag är det den klart dominerande metoden när det gäller att uppskatta ett företags rätta 
värdering. (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002) 
 
Ett företags förmåga att i framtiden generera vinst och på så sätt tillfredsställa sina 
aktieägare är av stor betydelse för värdet på en aktie. (Åsgård & Ellgren, 1999) Ju högre 
avkastning ett företag lyckas generera i förhållande till de bokförda värden som finns inom 
bolaget, desto högre bör aktien prissättas. (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002) 
 
En annan modell som används är att se på de utdelningar som företaget gör till sina 
aktieägare. Det rätta värdet på företaget fås genom att nuvärdesberäkna framtida 
utdelningar. (ibid.) Enligt De Ridder (2003) har detta synsätt legat till grund för många 
värderingsmodeller där utgångspunkten är att aktiekursen är summan av aktiens diskon-
terade utdelningar. 
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Kassaflödesvärdering innebär att beräkna värdet på det egna kapitalet genom att 
nuvärdesberäkna alla framtida (prognostiserade) kassaflöden. Företagets kassaflöde kan 
förenklat definieras som skillnaden mellan företagets inbetalningar och utbetalningar. 
Skillnaden mellan utdelningar och kassaflöden är att den senare modellen visar på 
företagets potentiella utdelningsförmåga medan utdelningarna är de faktiska belopp som 
aktieägarna erhåller. (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002) 
 
Företagsledning och ägarstruktur har också en betydande påverkan på en akties värdering. 
En klar och tydlig ägarbild skapar legitimitet för företaget vilket underlättar i kontakten 
med intressenter. Företag där vissa personer inom företaget är synonymt med detsamma 
värderas ofta med en viss premie. Å andra sidan kan ett allt för stort beroende av dessa leda 
till avsevärda värderingsförändringar i fall dessa på något sätt skulle skiljas från sina 
uppdrag. (Larsson, 2000) 
 
Ett företag påverkas av ett flertal makroekonomiska faktorer utanför dess direkta kontroll, 
dessa faktorer slår direkt mot värdet på aktiebolagen. (ibid.)  
 
Exempel på faktorer med sådan inverkan är: 
Konjunkturen har en tydlig påverkan på aktiemarknaden, det är framförallt cykliska bolag 
som är känsliga för konjunktursvängningar. Dessa intecknas i regel i kurserna redan 6-12 
månader innan förändringen är ett faktum. 
 
Ränteläget bestämmer hur attraktivt det är att investera på aktiemarknaden. Höga räntor 
lockar investerare att söka andra alternativ för sina placeringar och vice versa. 
 
Flödet av pengar i kombination med avsaknaden av alternativa placeringar har blivit den 
enskilt största faktorn till den stigande börsspiral vi sett de senaste 30-åren. 
Detta har skapat en kedjereaktion där den positiva börsutvecklingen i sin tur lockar till sig 
allt mer kapital från institutioner och privatpersoner, vilket leder till en fortsatt god 
utveckling.  
 
Politiska utspel och beslut anses vara bland de viktigaste faktorerna för den kortsiktiga 
allmänna kursutvecklingen. Även långsiktiga beslut såsom förändringar i skattelagstift-
ningen påverkar utvecklingen på aktiemarknaden. (ibid.) 
 

3.3.2 Teknisk analys 
 
Teknisk analys, även förkortat TA, innebär att göra en bedömning av en akties utveckling 
genom att studera den tidigare kursutvecklingen. Renodlad TA tar inte hänsyn till 
fundamentalfakta om bolaget utan kan snarare ses som tillämpad marknadspsykologi. 
(Linløkken & Frölich, 2001) 
 
Tanken vid TA är att finna regelbundna mönster på hur aktiemarknaden rör sig och utifrån 
dessa göra prognoser om den framtida utvecklingen. (Hägg, 1989) 
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3.4 Lönar det sig att följa aktieanalytikers råd? 
 
Det stora intresset för aktiesparande bland privatpersoner har inneburit att en uppsjö av 
analyser från diverse mer eller mindre välrenommerade källor dagligen når marknaden. 
Köprekommendationerna, som är i klar majoritet, vill locka oss att fylla på våra 
aktieportföljer med nya kursvinnare. (www.webfinanser.com) Hur ofta har egentligen 
finansanalytikerna rätt i sina rekommendationer? Finns det något värde att följa dessa 
rekommendationer? 
 
I en samanställning av aktierekommendationer från 13-15 analyshus under en tio-års period 
mellan 1993-2002 sammanställd av Zack Investment Research och publicerad i Wall Street 
Journal visar att i genomsnitt 50 % av analyshusen lyckas överträffa S&P 500 Index på 
kvartalsbasis. (Woolridge, 2004) 
 
Det har utförts liknande studier tidigare inom området och dessa visar att omsättnings-
volymen dubbleras och aktiekursen i snitt stiger 3 % första dagen vid en rekommendations-
uppgradering. När det gäller nedgraderingar så är resultatet än större. I båda fallen är 
trenden bestående i ca en månad. (Ibid.)  
 
Kim, Lin & Stovin (1997) fann liknande utfall i en studie gjord på köprekommendationer 
som blev offentliga för aktiemarknaden. Undersökningen visade att den största uppgången, 
i snitt 3,5 % inträffade direkt vid börsens öppnande. 
  
Statistik över utfallet från rekommendationerna visar att analytiker ytterst sällan träffar rätt 
med så mycket som 50 procent. Det är dock inget försvar för en dålig rekommendation, 
skriver Dagens Industri. (2004-03-05) 
 
Gerad Winroth, chefsjurist hos SEB säger i en intervju med Johan Zachrisson, reporter på 
SVT: s ”Uppdrag Granskining” att de kan klassificeras som professionella analytiker om de 
lyckas i 50 procent av sina råd. 
 
I en granskning gjort av Privata affärer (2003-01-28) visar att bara vart tredje aktieråd blev 
en bra affär efter ett år. De har jämfört rekommendationer under sista kvartalet 2001 och 
första kvartalet 2002 och sedan följt upp hur kurserna har utvecklats i förhållande till råden 
från publicering fram till årsskiftet 2002/2003. Det är ingen smickrande bild som målas 
upp. Av 270 råd är det bara 120 stycken, 44 procent, som vi klassar som bra i jämförelse 
med en placering i Sax-index. Bara drygt 30 procent, 82 aktier, har givit absolut avkastning. 
Det vill säga att aktien faktiskt har stigit om rekommendationen varit köp eller sjunkit efter 
säljrekommendation. 
 
Utifrån ovanstående fakta kan det vara intressant att tolka utfallet av de rekommendationer 
som går att utläsa i våra diagram. Finns det någon anledning att betala för att få tillgång till 
analyser som inte överträffar index? 
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Därför kan det vara rimligt att ställa upp följande hypotes: 
 
H1 = Att välja ett slumpmässigt val av aktier är lika lönsamt som att följa aktieanalytikers 
råd: Det är 50 % chans eller mindre att rådet återspeglas i börskursen 
 

3.5 Skillnader på analytikers råd 
 
Det finns en mängd variabler som har påverkan på hur utfallet av en rekommendation blir. 
Stickel (1995) anser att analytikerns rykte, storleken på analyshuset samt styrkan i 
rekommendationen är viktiga faktorer för resultatet av rekommendationerna. 
Rekommendationerna på små företag visar sig få större genomslag än de på större företag. 
 
Michaely & Womack (1999) studerade skillnaden mellan vem som publicerar analysen. De 
fann att när rekommendationen kom direkt från analyshuset så var effekten på sex 
månaders sikt dubbelt så stor som när rådet återgavs av något fackorgan. 
 
Varje år presenteras sammanställningar över vilka aktieanalytiker som rankas som bäst i 
klassen. De analyserade företagen får ge sina synpunkter på vilka av de analytiker som 
följer deras bolag som de anser som skickligast. (Börsveckan 2000-06-13) 
 
Den allt mer komplexa aktiemarknaden har medfört att de små analyshusen får allt svårare 
att täcka och analysera aktiemarknaden. Många har därför valt att specialisera sig på vissa 
sektorer eller på bolag med en viss storlek. (Aktiespararen 2003-02-12) Fortfarande finns 
det dock analyshus med inriktning att med sina analyser och rekommendationer täcka hela 
aktiemarknaden Det visar bland annat de årliga rankningarna av analyshus som genomförs 
av bland annat den brittiska analytikerrankaren AQ. Där går det att finna stora skillnader på 
analytikernas aktierekommendationer av Europas 300 högst värderade börsbolag. (Dagens 
Industri 2004-03-05) 
 
Vår avsikt blir med utgångspunkt i ovanstående resonemang att se om det går att finna 
några tydliga skillnader mellan hur ofta de olika analyshusen träffar rätt i sina rekommen-
dationer. För att bekräfta resultatet på ovan nämnda forskning ställs följande hypotes upp: 
 
H2 = Vissa aktieanalytiker tenderar att uppvisa större träffsäkerhet med sina rekommen-
dationer än vad andra aktieanalytiker gör 
 

3.6 Analytiker följer varandra 
 
Flockpsykologin existerar idag rent fysiskt på aktiemarknaden. Genom att studera 
beteendet i ett större trading-rum när det inträffar en oväntat ekonomisk händelse kan man 
märka hur sinnesstämningen ändras och hur olika individers skilda meningar inom kort 
smälter samman till en likartad uppfattning. (Gyllenram, 2001) 
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Likt marknaden agerar också analytiker i flock. Deras rekommendationer och vinst-
prognoser tenderar att följa råd från andra analyshus. En anledning till detta beteende kan 
gå att finna i att de använder sig av samma information för att komma fram till sina 
rekommendationer. (Siegel, 1998) 
 
Siegel anser vidare att en bidragande orsak till analytikers flockbeteende går att finna i att 
de hela tiden synas och jämförs med varandra. I synnerhet unga analytiker kan ha svårt att 
gå mot strömmen p.g.a. att ett misslyckande direkt slår mot deras yrkeskarriär. Chung 
(2000) menar också att analytiker i större utsträckning väljer att följa större företag med ett 
gott rykte. 
 
En av aktiemarknadens vanligaste analysmetoder är att göra exakt samma sak som alla 
andra gör. Ta rygg på vännerna, följa proffsen, hänga på flocken och köpa på momentum. 
(Affärsvärlden 2004-02-24) 
 
Med anledning av ovanstående resonemang kan det vara intressant att se om det går att 
finna några tydliga samband och beteende mellan de analytiker vi valt att studera. För att 
utreda detta samband och beteende ställs följande hypotes upp. 
 
H3 = Rekommendationerna från de ekonomiska rådgivarna tenderar att vara likriktade: 
Aktieanalytikers köp-, neutral- och säljrekommendationer följs åt 
 

3.7 Köprekommendationer dominerar 
 
Köprekommendationer dominerar kraftigt när det gäller vilka råd som kunderna tilldelas. 
Sju gånger så många köprekommendationer som säljrekommendationer når marknaden, 
Womack (1996) förklarar detta med att analytiker är mer ovilliga att släppa en sälj-
rekommendation. Kostnaden för en säljrekommendation är i regel mycket högre, det är inte 
bara de direkta ekonomiska utan även ”kostnaden” för de försämrade relationer som kan 
uppstå mellan analyshuset och det berörda företaget. 
 
Chung (2000) pekar i en studie på att köprekommendationerna tenderar att öka när börsen 
går bra. När marknaden vänder ner uppstår det motsatta, säljrekommendationerna ökar 
dock inte alls i samma takt som vid en stigande marknad. 
 
Det finns även exempel på analyshus som inte ens kommer ut med direkta säljråd. I ett 
reportage i programmet ”Uppdrag Granskning” (2001) från SVT: samhällsredaktion 
intervjuas Nordiska Fondkommissionens vice VD, där framgår att de inte använder sig av 
rena säljrekommendationer. Vid nedgraderingar av en aktie så använder de sig av ter-
minologin ”byt”. Med beaktning av ovanstående resonemang verkar det logiskt att ställa 
upp följande hypotes. 
 
H4 = Köprekommendationer är dominerande på aktiemarknaden: Det är fler köp- än 
neutral- och säljrekommendationer. 
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3.8 Årsskifteseffekterna 
 
Börsen fungerar inte klockrent enligt teorin om en effektiv marknad. Priset på aktier 
påverkas i hög grad av psykologiska slumpar, flockbeteenden och säsongstrender. Därmed 
skapas också möjligheter för investerare att generera högre avkastning på sina placeringar. 
Under årens lopp har diverse tumregler utformats, som sägs bringa börsspekulanter lycka 
och rikedom. Det mest omtalade säsongsmönstret är januarieffekten som innebär att det har 
förekommit onormalt stora avkastningar under januari månad. 
(Gyllenram, 2001)  
 
Claesson (1987) har undersökt årsskifteseffekterna på den svenska börsen och fann att 
avkastningen i januari skiljer sig markant från de övriga månadernas avkastning. Han får 
medhåll av Chen & Singal (2003) som bevisade i en studie utförd på den amerikanska 
börsen mellan 1963-2001 att detta fenomen även förekommer där. De har undersökt när de 
största vinsterna och minsta förlusterna inträffar och januari visar sig vara den månad då 
börsen genererar den bästa avkastningen. Effekten visar sig vara störst på mindre bolag 
vilket Braude (1996) och Chen & Singal (2003) förklarar med framförallt skattetekniska 
skäl, då placerare ofta säljer förlustbringande aktier i december vilka sedan återköps i 
januari. Förvaltare av aktier är också angelägna om att uppvisa välskötta portföljer, vilket 
innebär att lågavkastade aktier får lämna portföljerna över årsskiftet. 
 
Undersökningar av månadsavkastningen på den svenska börsen mellan 1919 och 1994 
konstaterade att den genomsnittliga månadsavkastningen var 0,79 procent. Den genom-
snittliga avkastningen för januari månad under samma period var 3,25 procent. (Frennberg 
& Hansson, 1995)    
 
En annan period som sägs vara lönsam att äga aktier är under sommarmånaderna, Uttrycket 
"köp till sillen och sälj till kräftorna", är ett klassiskt citat som har sitt ursprung i detta 
fenomen. En titt i statistiken visar dock att investeringar över sommarmånaderna inte 
behöver ge bra avkastning. Statistik för perioden 20 juni till 10 augusti de senaste 10 åren, 
visar på sex minus- mot fyra plusår under perioden. (Svenska Dagbladet Näringsliv 2002-
06-20) 
 
Frennberg & Hansson (1995) fann även juli-effekt där börsen visade på stigande kurser och 
en negativ september-effekt då kurserna tenderade att falla. Historisk data från 
stockholmsbörsen visar att den sämsta månaden är september, då stockholmsbörsen i snitt 
har fallit 3 %. Någon direkt förklaring till att börsen har fallit 35 av 50 septembermånader 
finns inte. En anledning som nämns är att företagen ofta reviderar ner sina allt för 
optimistiska prognoser som de kom med i början av året, vilket slår direkt mot 
aktiekurserna. (Morningstar 2004-02-02)
 
Utifrån dessa fakta bör det gå att urskilja ett mönster att aktierekommendationer speglar 
marknaden. Med anledning av detta ställs följande hypotes upp. 
 
H5 = Säsongsvariationer med avseende på aktierekommendationer förekommer på 
aktiemarknaden: Rekommendationerna tenderar att följa marknaden 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 
I referensramen ställde vi upp ett antal hypoteser. I det här avsnittet har vi valt att använda 
figurer och diagram för att söka svar och analysera dessa. 
 

Hypotes 1 
 

      
Figur 1:1              Figur 1:2 
 
 
Figur 1:1 visar utfallet på 90 aktierekommendationer på kort sikt. Resultatet visar att 
aktieanalytikerna har rätt i 30 % av fallen, vilket motsvarar 27 rekommendationer. 
Aktieanalytikerna har således fel i 70 % av fallen, 63 rekommendationer.  
 
Figur 1:2 visar utfallet på 71 aktierekommendationer på lång sikt. Där visar resultaten att 
aktieanalytikerna är lyckosamma i 46.48 % av fallen, 33 rekommendationer, och 
följaktligen till att de lyckas sämre än genomsnittet i 53.52 % av fallen, 38 rekommen-
dationer. 
 
Med stöd av Figur 1:1 och 1:2 går det att finna stöd på både lång och kort sikt för hypotes 
1: Att välja ett slumpmässigt val av aktier är lika lönsamt som att följa aktieanalytikernas 
råd: Det är 50 % chans eller mindre att rådet återspeglas i börskursen.  
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Hypotes 2 

 
           Figur 2:1 

 
I figur 2:1 går att utläsa det totala utfallet av 90 aktierekommendationer på kort sikt 
uppdelat på respektive aktieanalytiker. Resultatet tyder på att det är väldigt små skillnader 
mellan de olika aktörerna på kort sikt. Detta styrks även i och med att P-värdet uppgår till 
0.8532.  
 

 
                             Figur 2:2 

 
Figur 2:2 beskriver till skillnad från figur 2:1 resultatet på 71 aktierekommendationer på 
lång sikt. Där går att urskilja tydligare skillnader mellan de olika aktörerna. Anledningen 
till detta går att finna i att H&Q uppvisar ett markant bättre resultat än sina konkurrenter. 
Detta verifieras även av P-värdet nu uppgår till 0.3301. Det går dock inte att upptäcka några 
signifikanta skillnader mellan aktörerna, för detta krävs ett P-värde som är lika med eller 
mindre än 0.1.  
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Figur 2:3       Figur 2:4 
 
Figur 2:3–2:4 visar utfallet av aktieanalytikernas rekommendationer på Ericsson. På kort 
sikt uppgår P-värdet till 0.3661 vilket visar på att några stora skillnader inte förekommer. 
På lång sikt har skillnaderna ökat marginellt vilket också framgår av att P-värdet sjunkit till 
0.2691.  
 

 
Figur 2:5       Figur 2:6 
 
Resultatet för aktieanalytikernas rekommendationer på H&M visar dock på klart mindre 
skillnader än för Ericsson vilket framgår av figur 2:5–2:6. På kort sikt existerar 
överhuvudtaget inga skillnader mellan de olika aktörerna då P-värdet uppgår till 1.0. På 
lång sikt har P-värdet sjunkit till 0.5291 vilket går att hänföra till att H&Q varit mer 
framgångsrika i sina rekommendationer på lång sikt.  
 

 
Figur 2:7       Figur 2:8 
 
I figur 2:7–2:8 åskådliggörs utfallet av rekommendationerna för Tele2. På kort sikt 
förekommer knappt några skillnader och det visar även P-värdet som uppgår till 0.8607. På 
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lång sikt märks däremot större skillnader vilket även P-värdet indikerar (0.2437), 
anledningen till detta går att finna i Swedbanks svaga resultat i förhållande till de övriga 
aktörerna. 
 
Figur 2:1 indikerar på att det inte finns några tydliga skillnader på kort sikt för de olika 
aktörerna, på lång sikt ökar däremot skillnaderna i enlighet med figur 2:2. Jämför man 
aktieanalytikernas rekommendationer företag för företag som i figur 2:3 -2:8 indikerar detta 
på att det finns skillnader mellan de olika aktieanalytikerna, dock inte signifikanta 
skillnader. Detta leder således till att det både går att bekräfta samt förkasta hypotes 2: 
Vissa aktieanalytiker tenderar att uppvisa större träffsäkerhet med sina rekommendationer 
än vad andra aktieanalytiker gör. 
 

Hypotes 3 
 

  
Figur 3:1         Figur 3:2 
 

  
Figur 3:3         Figur 3:4 
 
Figur 3:1 – 3:3 jämför köp-, neutral- och säljrekommendationer per företag. Gällande 
köprekommendationerna syns väldigt små skillnader mellan aktörerna vilket också 
bekräftas av att P-värdet uppgår till 0.9963. P-värdet på neutralrekommendationerna uppgår 
till 0.3367, anledning till detta resultat kan gå att finna i att antalet neutral-
rekommendationer är begränsade vilket leder till att enskilda rekommendationer får stort 
genomslag i testet. P-värdet för sälj uppgår till 0.8515 vilket kan förklaras med att Avanza 
och H&Q uppvisar exakt samma resultat gällande sina säljrekommendationer, avvikelsen 
står Swedbank för som inte varit lika frekventa när det gäller säljrekommendationer. 
Anmärkningsvärt är att ingen av aktörerna lämnat någon säljrekommendation på Tele2. 
Figur 3:4 visar på det totala utfallet av samtliga rekommendationer. 
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Med stöd av figurerna 3:1-3:4 finner vi stöd för hypotes 3: Rekommendationerna från de 
ekonomiska rådgivarna tenderar att vara likriktade: Aktieanalytikers köp, neutral och sälj 
följs åt. 
 

Hypotes 4 
 

 
           Figur 4:1 

 
Figur 4:1 visar utfallet av det totala antalet aktierekommendationer vilken visar klart och 
tydligt att köprekommendationer är i klar majoritet. 
 
I enlighet med figur 4:1 bekräftas hypotes 4: Köprekommendationer är dominerande på 
aktiemarknaden: Det är fler köp- än neutral- och säljrekommendationer. 
 

Hypotes 5 
 

Genomsnittlig rekommendation

1

1.5

2

2.5

3

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

 
                      Figur 5:1 

 
Figur 5:1 visar på det genomsnittliga utfallet av alla aktierekommendationer fördelat på 
månadsbasis, där en trea motsvarar enbart köprekommendationer medan en etta 
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representerar enbart säljrekommendationer. Resultatet av figuren visar att aktie-
rekommendationer tenderar att följa de säsongsvariationer som förekommer på aktie-
marknaden eftersom köprekommendationer är i kraftig dominans i januari och juli, medan 
rekommendationerna i september är jämnare fördelat. Därmed går det att finna stöd för 
hypotes 5: Säsongsvariationer med avseende på aktierekommendationer förekommer på 
aktiemarknaden: Rekommendationerna tenderar att följa marknaden. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi för de slutsatser som framkommit ur vår studie. 
Dessa kopplas även till teorin och uppställda påståenden besvaras. 
 

5.1 Diskussion 
 
Med anledning av att vi fann stöd för hypotes 1 går det att dra slutsatsen att det inte finns 
någon anledning att följa de råd som analyshusen förser sina kunder med. Resultatet på kort 
sikt är uppseendeväckanden svagt och oavsett vilken bransch det handlar om så är det svårt 
försvara sig mot sådana siffror. Utfallet stämmer även väl överens med den teori vi tidigare 
avhandlat. Woolridge (2004) skriver bl.a. att aktieanalytiker i genomsnitt uppnår ett resultat 
motsvarande 50 % på sina aktierekommendationer. Teorin stöds även av Privata Affärer 
som i en sammanställning av 270 råd funnit att bara 44 % av rekommendationerna klassats 
som ”bra” råd.  
 
Eftersom hypotes 2 på kort sikt förkastas och lång sikt bekräftas kan vi dra slutsatsen att 
aktiesparare på lång sikt kan öka den ekonomiska avkastningen genom att vara aktiv i valet 
av analytiker. Anledningen till att vissa är mer framgångsrika i sina rekommendationer kan 
gå att finna i det renommé som omger firman, samt vilken inriktning som dessa valt. Denna 
tes får även stöd av Stickel (1995) som i sin studie menar att just dessa variabler har stor 
påverkan på utfallet av rekommendationen. En annan orsak till att resultatet skiljer sig på 
lång sikt kan gå att finna i att analytikerna specialiserar sig på vissa branscher eller företag, 
vilket får större effekt på lång sikt.  
 
I och med att hypotes 3 bekräftades kan vi konstatera att det finns starka samband mellan 
aktieanalytikers rekommendationer. En anledning kan gå att finna i att det är lättare att följa 
andra än att ensam stå på förlorarnas sida. Begrepp som ”let the trend be your friend” och 
”don’t go against the market” är välkända inom finanskretsar och åsyftar på just detta 
fenomen. Detta anser även Gyllenram (2001), som pekar på att analytiker agerar i ett 
flockmässigt beteende. Fenomenet är dock inte specifikt för finansvärlden utan förekommer 
generellt i hela samhället. Siegel (1998) å sin sida pekar även på att analytiker använder sig 
av samma information för att komma fram till sina rekommendationer och därmed uppstår 
likriktade rekommendationer. 
 
Att köprekommendationer dominerar på aktiemarknaden är ingen nytt fenomen. I vår studie 
uppgick köprekommendationerna till 75 %, vilket därmed verifierar hypotes 4. En orsak till 
detta är att det är lättare för finansiella rådgivarna att få kunderna intresserade av 
köprekommendationer, vilket i sin tur leder till ökade intäkter för analyshusen. En annan 
bidragande orsak kan vara det Womack (1996) nämner i sin studie, nämligen kostnaden, 
dels den monetära men kanske allra främst i form av försämrade relationer mellan 
analytiker och det berörda företaget eftersom de är i ömsesidigt beroende av varandra. 
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Eftersom hypotes 5 genom vår studie till vissa delar bekräftas kan vi dra slutsatsen att 
utfallet av rekommendationerna till viss del följer utvecklingen på aktiemarknaden. Då 
materialet inte är jämt fördelat över perioden kan det vara svårt att dra några generella 
slutsatser om det föreligger säsongsvariationer. Det man kan utläsa ur diagrammet stärker 
dock teorierna om de starka januari- och juli-effekterna och relativt svaga september-
effekten som förekommer på aktiemarknaden. Detta får även medhåll av ett flertal av 
varandra oberoende studier som pekar på att säsongsvariationer förekommer på 
aktiemarknaden. Claesson (1987) och Chen & Singal (2003) är bara några som pekar på de 
månadseffekter som förekommer på aktiemarknaden. Januari och juli har historiskt sett 
genererat bra avkastning enligt de båda. Även Frennberg & Hansson (1995) har i sin studie 
funnit en positiv julieffekt men samtidigt en negativ septembereffekt då kurserna tenderat 
att falla.  
 
En anledning till att vi valde att skriva om detta ämne var att vi och många med oss de 
senaste åren blivit översköljda med råd och tips från diverse ekonomiska rådgivare. Utfallet 
av dessa har dock inte alltid varit så lyckade och många är det som känner sig brända av de 
råd och rekommendationer som de ekonomiska rådgivarna förmedlat. Information är 
kostsam att ta fram, analyshusen spenderar årligen flera miljarder på att analysera aktier 
och förmå dess kunder att köpa dessa. Marknadspriset på en aktie kan inte alltid 
överensstämma med all tillgänglig information, för i så fall skulle inte analytikerna kunna 
ta betalt för det kostsamma arbete som det innebär att samla in fakta om företagen. I en 
konkurrensutsatt och rationell värld måste dessa kostsamma aktiviteter som det innebär att 
analysera företag bli kompenserade på något sätt. Detta sker ofta i form av att kunderna och 
aktörer i direkt närhet till analyshusen får betala för tjänsterna. 
 
Syftet med denna studie har varit att urskönja om det som aktiesparande privatperson är 
ekonomiskt lönsamt att bekosta och följa dessa råd. Att yrkesskrået aktieanalytiker skulle 
besitta förmågan att med bestämdhet förutse hur den framtida börsutvecklingen ska gestalta 
sig faller likt all annan framtidsprofetia på sin orimlighet. Eftersom rekommendationerna 
inte innebär ökad avkastning blir rådet till aktieinvesterarna utifrån denna studie att de lika 
gärna kan singla slant på börslistorna som att lyssna till de ekonomiska rådgivarna. För en 
utomstående betraktare kan de vara svårt att förstå vad aktieanalytikerna egentligen fyller 
för funktion. Inom hur många andra yrken skulle det accepteras att endast ha rätt varannan 
gång, samt komma undan med det, utan någon som helst kompensation till kunderna.  
 

5.2 Förslag till vidare forskning 
 
Ett tänkbart förslag till vidare forskning kan vara att undersöka vilken påverkan 
makroekonomiska effekter har på vår studie, hade utfallet blivit annorlunda om dessa 
beaktats? Ett annat uppslag till vidare forskning kan vara att titta närmare på de olika 
förhållanden som råder mellan analyshusen och de berörda företagen eftersom de båda till 
viss del är beroende av varandra. 
 

Johan Boström 
Johan Nilsson - 24 -



KÄLLFÖRTECKNING 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
 
Vetenskapliga artiklar 
 
Braude, M. (1996) “Taking stock of the January effect” Journal of Business Strategy, 
Jan/Feb, Vol. 17 Nr 1, sid. 12-16. 
 
Chen, H., & Singal, V. (2003) “A December Effect with Tax-Gain Selling?” Financial 
Analysts Journal, Jul/Aug, Vol. 59 Nr 4, sid. 78-91. 
 
Chung, K. H. (2000) “Marketing of Stocks by Brokerage Firms: The Role of Financial 
Analysts,” Financial Management, Vol. 29 Nr 2, sid. 35-55. 
 
Cowels, A. (1933) “Can stock market forecasters forecast?” Econometrica, 1.  
 
Kim, S. T., Lin, J-C., & Slovin, M. B. (1997) “Market structure, informed trading, and 
analyst' recommendations,” Journal of Financial & Quantitative Analysis, Dec, Vol. 32 Nr 
4, sid. 507-525. 
 
Michaely, R., & Womack, K. L. (1999) “Conflict of interest and the credibility of 
underwriter analyst recommendations,” Review of Financial Studies, Vol. 12 Nr 4. 
 
Siegel, M. (1998) “What analysts and cattle have in common?” Fortune, Volym 138, nr 4, 
sid. 230-242. 
 
Stickel, S. E. (1995) “The Anatomy of the Performance of Buy and Sell 
Recommendations,” Financial Analysts Journal, Sep/Oct, Vol. 51 Nr 5, sid. 25-40. 
 
Womack, K. L. (1996) “Do brokerage analysts' recommendations have investment value?” 
Journal of Finance, Mar, Vol. 51 Nr 1, sid. 137-168. 
 
Woolridge, J. R. (2004) “Performance of Stocks Recommended by Brokerages,” Journal of 
Investing, Vol. 13 Nr 1, sid. 23-35. 
 
 
Litteratur 
 
Affärsvärlden. (1990). Att skilja vinnare från förlorare. Stockholm:Affärsvärlden Förlag 
AB. 
 
Afrell, L., Klahr, H., & Samuelsson, P. (1998). Lärobok i kapitalmarknadsrätt. 
Stockholm: Norstedts juridik. 
 
De Ridder, A. (2003). Finansiell ekonomi: [om företaget och finansmarknaden]. 
Stockholm: Norstedts juridik. 

Johan Boström 
Johan Nilsson 



KÄLLFÖRTECKNING 

Ejvegård, R. (2000). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Frennberg, P., & Hansson, B. (1995). Säsongsmönster på den svenska aktiemarknaden. 
Stockholm: Servisen fondkommission.  
 
Gyllenram, C-G. (2001). Aktiemarknadens psykologi eller Vad styr upp- och nedgångarna 
på börsen? Stockholm: Prisma.  
 
Hansson, S. (2001). Aktier, optioner, obligationer: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.  
 
Hellevik, O. (1984). Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. Stockholm: Natur 
och kultur.  
 
Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  
 
Hägg, C. (1989). Värdering av aktier. Lund: Studentlitteratur.  
 
Larsson, C-G. (2000). Företagets finansiella affärer. Lund: Studentlitteratur.  
 
Linløkken, G., & Frölich, S. (2001). Teknisk aktieanalys : for lägre risk och ökad 
avkastning. Kjeller: Investtech.com.  
 
Lundahl, U., & Skärvad P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Nilsson, H., Isaksson, A., & Martikainen, T. (2002). Företagsvärdering: med fundamental 
analys. Lund: Studentlitteratur.   
 
Ohlson, L. (1995). Börjes Burk: bli en börsvinnare med teknisk analys. Stockholm: 
Stockwords.  
 
Widersheim, P. F., & Eriksson, L. T. (1991). Att utreda, Forska och Rapportera. 
Karlshamn: Liber-Hermonds AB. 
 
Vinell, L., & De Ridder, A. (1990). Aktiers avkastning och risk: teori och 
praktik. Stockholm: Norstedt.  
 
Åsgård, L., & Ellgren, C. (1999). Börsen har alltid fel - spara i aktier och fonder! 
Stockholm: Prisma.  
 
 
Avhandlingar och rapporter 
 
Claesson, K. (1987) ”Effektiviteten på Stockholms fondbörs” Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan (EFI), Stockholm. 
 

Johan Boström 
Johan Nilsson 



KÄLLFÖRTECKNING 

Johansson, J. (1998) “Direct contacts between financial analysts and traded companies” 
Avdelningen för ekonomistyrning, Luleå tekniska universitet. 
 
Olbert, L. (1992) Värdering av aktier: finansanalytikers värderingsfaktorer och 
informationskällor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Lund. 
 
 
Tidskrifter 
 
Affärsvärlden (2004-02-24) 
 
Aktiespararen (2003-02-12) 
 
Börsveckan (2000-06-13) 
 
Dagens Industri (2004-03-05) 
 
Edman, M. (1998) ”Kvartalsrapporterna sätter standarden”, Veckans Affärer, Nr. 40 
 
Jonnerhag M (1998) Börsinsikt, Nr  39, okt 
 
Morningstar (2004-02-02) 
 
Privata Affärer (2003-01-28) 
 
Svenska Dagbladet Näringsliv (2002-06-20) 
 
 
Övriga källor 
 
Anders Haskel, Den Danske Bank Nyhetsbrev hösten 1997. 
 
http://www.avanza.se 
 
http://www.bolagsfakta.se 
 
http://www.privataaffarer.se 
 
http:/www.stockholmsfondbors.se 
 
http://www.swedbank.com 
 
http://www.webbfinanser.com 
 
Uppdrag Granskning, SVT  (2003-07-17) Aldrig har så många förlorat så mycket. 

Johan Boström 
Johan Nilsson 



BILAGOR 

Bilaga 1: Avanzas aktirekommendationer 
 

Analyshus Aktie Datum Rek. Kurs 
Utfall Kort 
sikt 

Utfall Lång 
sikt 

       
Avanza Ericsson B 2004-03-31 3 20.9 2   
Avanza Ericsson B 2004-02-06 3 19.0 3   
Avanza Ericsson B 2003-07-18 3 10.1 3 3 
Avanza Ericsson B 2003-06-23 2 8.7 3 3 
Avanza Ericsson B 2003-04-17 1 6.1 3 3 
Avanza Ericsson B 2003-03-11 1 4.4 3 3 
Avanza Ericsson B 2002-09-26 2 4.1 3 3 
Avanza Ericsson B 2002-08-13 2 6.6 1 1 
Avanza Ericsson B 2002-06-12 2 12.1 1 1 
Avanza Ericsson B 2002-04-04 3 30.0 1 1 
       
Avanza H&M B 2004-03-25 3 197.0 2   
Avanza H&M B 2004-01-29 3 183.0 3   
Avanza H&M B 2003-11-07 3 170.0 2 3 
Avanza H&M B 2003-09-25 1 176.0 1 3 
Avanza H&M B 2003-04-15 3 173.5 2 2 
Avanza H&M B 2003-03-21 3 190.0 1 1 
Avanza H&M B 2003-01-29 3 179.0 2 2 
Avanza H&M B 2002-09-19 3 175.0 2 3 
Avanza H&M B 2002-06-19 3 176.5 2 2 
Avanza H&M B 2002-05-15 3 200.0 1 2 
       
Avanza Tele2 B 2004-03-22 3 344 3   
Avanza Tele2 B 2003-12-18 3 380 3   
Avanza Tele2 B 2003-10-21 3 384.5 2 1 
Avanza Tele2 B 2003-08-05 3 305.5 2 3 
Avanza Tele2 B 2003-04-23 3 260.5 3 3 
Avanza Tele2 B 2003-02-11 3 248 2 3 
Avanza Tele2 B 2002-10-23 3 184.5 3 3 
Avanza Tele2 B 2002-09-16 3 162.5 2 3 
Avanza Tele2 B 2002-06-11 3 178 2 3 
Avanza Tele2 B 2002-04-23 3 259.5 1 1 
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Bilaga 2: H&Q:s aktierekommendationer 
 

Analyshus Aktie Datum Rek. Kurs 
Utfall Kort 
sikt 

Utfall Lång 
sikt 

       
H&Q Ericsson B 2004-03-02 1 22.2 2   
H&Q Ericsson B 2003-11-21 1 11.9 2   
H&Q Ericsson B 2003-08-28 1 13.1 1 3 
H&Q Ericsson B 2003-06-12 1 9.2 2 3 
H&Q Ericsson B 2003-05-21 2 7.3 3 3 
H&Q Ericsson B 2003-05-02 3 7.8 3 3 
H&Q Ericsson B 2003-01-14 3 8.7 1 3 
H&Q Ericsson B 2002-11-07 3 7.6 3 2 
H&Q Ericsson B 2002-09-18 3 4.8 3 3 
H&Q Ericsson B 2002-04-10 3 28.5 1 1 
       
H&Q H&M B 2004-02-26 3 199.0 2   
H&Q H&M B 2004-01-29 3 183.0 3   
H&Q H&M B 2003-11-11 3 168.5 2 3 
H&Q H&M B 2003-09-22 3 171.0 2 3 
H&Q H&M B 2003-06-16 3 184.0 2 1 
H&Q H&M B 2003-01-29 3 170.0 3 2 
H&Q H&M B 2002-11-15 1 190.0 2 1 
H&Q H&M B 2002-09-20 3 175.0 2 3 
H&Q H&M B 2002-06-25 3 173.0 1 2 
H&Q H&M B 2002-04-15 3 207.0 2 1 
       
H&Q Tele2 B 2004-02-10 3 371.0 2   
H&Q Tele2 B 2004-01-12 3 404.5 1   
H&Q Tele2 B 2003-10-17 2 365.5 3 2 
H&Q Tele2 B 2003-08-07 3 305.0 2 3 
H&Q Tele2 B 2003-06-17 3 291.5 2 3 
H&Q Tele2 B 2003-04-24 3 267.5 3 3 
H&Q Tele2 B 2003-02-21 3 238.5 3 3 
H&Q Tele2 B 2002-10-25 3 191.0 3 3 
H&Q Tele2 B 2002-09-02 3 173.0 1 3 
H&Q Tele2 B 2002-04-25 3 216.5 1 1 
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Bilaga 3: Swedbanks aktierekommendationer. 
 

Analyshus Aktie Datum Rek. Kurs 
Utfall Kort 
sikt 

Utfall Lång 
sikt 

       
Swedbank Ericsson B 2004-02-20 2 20.4 2   
Swedbank Ericsson B 2003-12-19 2 12.3 3   
Swedbank Ericsson B 2003-10-31 2 13.4 1 3 
Swedbank Ericsson B 2003-09-01 2 12.9 1 3 
Swedbank Ericsson B 2003-07-21 3 10.5 3 3 
Swedbank Ericsson B 2003-06-10 3 8.8 2 3 
Swedbank Ericsson B 2003-03-05 3 5.2 3 3 
Swedbank Ericsson B 2003-01-03 2 6.8 2 3 
Swedbank Ericsson B 2002-08-22 3 8.8 1 1 
Swedbank Ericsson B 2002-04-11 1 27.2 1 1 
       
Swedbank H&M B 2004-03-26 2 196.5 2   
Swedbank H&M B 2004-02-18 3 201.0 1   
Swedbank H&M B 2003-11-17 2 179.5 1   
Swedbank H&M B 2003-10-06 3 177.0 1 3 
Swedbank H&M B 2003-08-25 3 174.0 2 3 
Swedbank H&M B 2003-06-12 3 178.5 3 2 
Swedbank H&M B 2003-03-26 3 180.0 2 2 
Swedbank H&M B 2003-01-31 3 179.0 2 2 
Swedbank H&M B 2002-06-17 3 177.5 2 2 
Swedbank H&M B 2002-04-16 3 212.0 1 1 
       
Swedbank Tele2 B 2004-02-10 3 371.0 2   
Swedbank Tele2 B 2003-12-04 3 397.5 2   
Swedbank Tele2 B 2003-11-07 3 396.0 2 1 
Swedbank Tele2 B 2003-10-21 3 384.5 2 1 
Swedbank Tele2 B 2003-08-06 2 308.0 2 3 
Swedbank Tele2 B 2003-05-13 3 277.0 2 3 
Swedbank Tele2 B 2003-01-29 3 232.0 3 3 
Swedbank Tele2 B 2002-10-23 3 184.5 3 3 
Swedbank Tele2 B 2002-08-06 3 160.5 2 3 
Swedbank Tele2 B 2002-04-09 3 284.0 1 1 
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