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Sammandrag  

Aktierekommendationer som publiceras för allmänheten kan tas fram av både analytiker och 

journalister. Trots att de till synes har samma arbetsuppgifter finns skillnader i hur de arbetar. 

Analytiker har enligt tidigare studier visat sig kunna vara beroende och således utfärda 

aktierekommendationer som inte återspeglar verkligheten. Journalister ska emellertid vara 

neutrala vilket bör ge korrekta aktierekommendationer. Utifrån det ämnade den här studien att 

ta reda på om det fanns skillnader i aktörernas agerande. Det genom att undersöka om yrkesroll 

påverkar utfallet av aktierekommendationer; om köp– eller säljrekommendationer som 

publiceras i störst utsträckning. Vidare hade studien för avsikt att ta reda på om marknadsvärde 

är en faktor som påverkar utfall på aktierekommendationer. Det eftersom analytiker visat sig 

vara benägna att kompromissa sin neutralitet för att få insikt i mindre bolag som inte delger 

marknaden med lika mycket offentlig information som större bolag. Genom logistisk regression 

testades sannolikheter för att undersöka syftet och besvara hypoteser. Studien fann att analytiker 

i större utsträckning utfärdar köprekommendationer jämfört med journalister. Det påvisas att 

mindre bolag i större utsträckning får köprekommendationer. Däremot finner studien inget stöd 

för att analytiker i större utsträckning utfärdar köprekommendationer för mindre bolag än vad 

journalister gör.  
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1. Inledning  
En funktion aktierekommendationer har är att ge information om aktier och kan användas som 

stöd vid investeringsbeslut för privata investerare (Lidén 2006), vidare är det ett område som 

varit av intresse för studier under en lång tid (Cowles 1933). Aktierekommendationer grundar 

sig i att analytiker och journalister som studerar bolag och samlar in information om dem 

(Jegadeesh, Kim, Krische & Lee 2004; Lidén 2007). Informationen sammanställs och mynnar 

sedermera ut i analys och aktierekommendation (ibid). I aktierekommendationer återspeglas 

analytikerns respektive journalistens tro på bolagets framtida prestation i form av exempelvis 

en köp– eller säljrekommendation (ibid). Vidare har det visat sig att aktierekommendationer 

som publicerats av journalister och analytiker är lönsamma att investera utifrån, vilket gör dem 

till ett intressant undersökningsområde (Barber, Lehavy, McNichols & Trueman 2003; Lidén 

2006; Lidén 2007; Palmon, Sudit & Yezegel 2009; Panchenko 2007; Stickel 1995; Womack 

1996). Eftersom analytiker och journalister arbetar på liknande sätt använder vi fortsättningsvis 

uttrycket rekommendator(–er) för yrkesrollen som helhet när vi har för avsikt att benämna båda 

aktörer samtidigt.  

 

Grunderna inom journalistik är att en journalist ska vara neutral och återge en korrekt bild av 

verkligheten, att informationen ska vara sanningsenlig och verifierbar (Deuze 2005; Kovach & 

Rosenstiel 2007). Pressetik innebär neutralitet, frihet och att aldrig sätta egna intressen framför 

samhällets (Kovach & Rosenstiel 2007). Vidare syftar pressetik till att ge individen möjlighet 

att skapa en egen, objektiv, bild av situationer (Deuze 2005; Kovach & Rosenstiel 2007). Även 

i Sverige berörs journalister av pressetiken, journalister har en egen regelbok som vägleder dem 

för bibehålla journalisters neutralitet och korrekthet (Pressens samarbetsnämnd 2002). Boken 

är uppdelad i tre avsnitt och förklarar (1) hur medieinnehåll bör utformas, (2) en journalists 

yrkesregler som tydliggör att det är en journalists integritet som avgör trovärdigheten och (3) 

att media inte ska låta sig påverkas av utomstående parter på ett olämpligt sätt.  

 

För journalister som analyserar och publicerar aktierekommendationer finns det inte några klara 

incitament att vinkla rekommendationerna, varken i positiv– eller negativ riktning (Lidén 

2006). Exempelvis får inte journalister och deras närstående investera i aktier som journalisten 

utfärdar rekommendationer för, ett krav som ställs av affärstidningarna de arbetar på (ibid).  

Därmed bör en journalist som analyserar bolag och ger rekommendationer vara objektiv och 

neutral. Journalister påverkar investerarbeteende genom sina aktierekommendationer och når 

även ut till en större andel investerare än analytiker (Palmon, Sudit & Yezegel 2009). Att 
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journalister påverkar investerarbeteende kan skapa funderingar kring varför det får effekt, och 

huruvida journalisters neutralitet består inom denna del av journalistiken. Samtidigt väcker det 

frågor kring huruvida så faktiskt är fallet. Det kan mycket väl vara så att en journalist påverkas 

av diverse faktorer som leder till att hen frångår vad journalistik enligt teorin ska vara och därför 

publicerar aktierekommendationer som inte är helt neutrala.  

 

Det har visat sig att det kan skilja i tillgänglig information mellan den som tar fram en 

aktierekommendation och den som tar del av rekommendationen eftersom analytiker kan vara 

beroende och således mer insatta (Hao 2017). Analytiker har visat sig ta efter varandra vid 

utfärdande av aktierekommendationer till följd av skillnader i tillgänglig information (ibid). 

Tidigare forskning har funnit att det kan existera ett beroendeförhållande mellan analytiker och 

bolaget de analyserar, vars aktie de sedermera publicerar en rekommendation för (Dugar & 

Nathan 1995; Kelly, Low, Tan H. & Tan S. 2012). Det är ett förhållande som kan generera 

överoptimistiska bedömningar av ett bolags värde i förhållande till övriga analytiker som är 

neutrala (Dugar & Nathan 1995; Kelly et. al 2012). Därutöver har det observerats att analytiker 

mer eller mindre kan bli tvingade att analysera och rekommendera bolag på ett sätt som inte ger 

en korrekt bild av bolagets faktiska värde (Gryta & Ng 2017). Eftersom analytiker kan behöva 

insikt i bolaget hen analyserar för att få tillräckligt med information, krävs att bolaget som 

analyseras ger analytikern tillgång till bolagsinformation. Vidare har det visat sig att bolag är 

mindre benägna att ge analytiker tillgång till information om analytikern inte är positivt inställd 

till bolaget (ibid). Det indikerar att analytiker som inte ger positiva aktierekommendationer för 

bolag kan ha svårigheter att få insikt i dem.  

 

Beroendeförhållanden mellan analytiker och bolag de analyserar blev uppmärksammat år 2003 

när United States Securities and Exchange Commission (SEC) ingick i en uppgörelse med de 

tio största investeringsbankerna i USA (Barber, Lehavy & Trueman 2006). I och med 

uppgörelsen fick bankerna böter då deras analytiker utfärdat aktierekommendationer i syfte att 

värna om affärsrelationer. Det stiftades även nya regleringar för att förhindra framtida 

intressekonflikter mellan analytiker och bolag de analyserar för att på så sätt skydda 

konkurrensen på marknaden (ibid). Vidare finns utrymme för utvidgningar av regleringar för 

att stärka aktierekommendationers funktion (ibid).  

 

Trots att det införts regleringar finns fortfarande behov att kontrollera marknaden för att 

undvika situationer där analytiker hamnar i beroendeställning (SEC 2010). I publikationen 

listas dels risker med en beroende analytiker och dels hur investerare bör agera för att undvika 
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att ta efter en aktierekommendation utfärdad av en beroende analytiker (SEC 2010). Tidigare 

undersökningar som undersöker analytikers beroendeställning har påvisat att det förekommer i 

många situationer, någonting som i sin tur kan försämra förtroendet för marknaden (SEC 2010; 

Barber, Lehavy & Trueman 2006). Att de som tar fram information och de som tar del av 

informationen har förtroende för varandra är en förutsättning för att marknaden ska fungera och 

allokera resurser på ett effektivt sätt till marknadsmässiga priser (Finansdepartementet 2007).  

 

Det är inte bara aktörerna som analyserar bolag på marknaden det kan finnas skillnader emellan. 

På marknader finns bolag som är olika stora och med det följer att bolagen har olika egenskaper 

och tillvägagångssätt i sitt agerande. Det kan variera från strategiska skillnader, till hur 

transparenta de är och vilken insikt marknaden får i bolagen (Buzby 1975). Vanligtvis är större 

bolag mer benägna att delge marknaden med mer information, medan mindre bolag som inte 

har lika många intressenter är mindre benägna att lämna information till marknaden (Buzby 

1975; Lakonishok & Lee 2001; Tamimi & Sebastianelli 2017). Med andra ord kan det vara 

svårare för rekommendatorer att få tillräckligt med information för att genomföra en tillförlitlig 

analys. För att få in tillräckligt med information kan det krävas att åtgärder vidtas som gör att 

en rekommendator särskiljer sig från andra rekommendatorer, exempelvis att de uppvisar en 

mer positiv inställning gentemot bolaget.  

 

På finansiella marknader finns många aktörer, somliga vilka konkurrerar direkt med varandra 

– bland annat rekommendatorer (Lidén 2006). Tidigare studier som påvisat hur en analytiker 

kan vara beroende i sina analyser blir i än mer intressant när det ställs i förhållande till de 

journalister som i stora drag har samma sysselsättning. Mot bakgrund i att en journalist ska vara 

neutral och återge en objektiv bild av det hen analyserar finner vi det intressant att undersöka 

om det finns likheter eller skillnader i utfärdandet av aktierekommendationer bland analytiker 

på analyshus och journalister på affärstidningar.  

 

Stora delar av tidigare forskning kring aktierekommendationer har utförts på den amerikanska 

marknaden. Lidén (2006, 2007) undersöker emellertid överavkastning1 mellan journalister och 

analytiker på den svenska marknaden. Däremot undersöker han inte om det finns skillnader i 

rekommendatorers agerande eller aktierekommendationer som beroende variabel. Jegadeesh 

och Kim (2006) finner att det är svårare för rekommendatorer att hitta felprissatta aktier på 

marknader med lägre konkurrens mellan rekommendatorer. Lidén (2007) menar att det råder 

                                                             
1 Avkastning som överträffar genomsnittet för marknaden.  
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låg konkurrens mellan rekommendatorer på den svenska marknaden. Det ger fog för att anta att 

analytiker har incitament och utrymme att publicera överoptimistiska aktierekommendationer i 

gengäld för tillgång till bolagsinformation. Vilket gör det intressant att undersöka 

rekommendatorer på den svenska marknaden.  

 

1.2 Syfte  

Tidigare studier visar att analytiker tenderar att vara beroende och överoptimistiska, och att 

journalister ska vara neutrala. Därför är syftet med vår uppsats att undersöka huruvida 

analytiker på analyshus publicerar fler köprekommendationer jämfört med journalister på 

affärstidningar. Vidare ämnar vi undersöka om lägre marknadsvärde för de analyserade bolagen 

ger högre sannolikhet för köprekommendationer än säljrekommendationer. Undersökningen 

syftar således till att identifiera skillnader mellan rekommendatorerna och studera om sådana 

skillnader kvarstår när hänsyn tas till de rekommenderade bolagens marknadsvärde.  

 

Genom att undersöka syftet kan den här studien öka förståelsen om dels 

aktierekommendationer, dels om rekommendatorerna som utfärdar dem. Därigenom kan ökad 

kunskap om aktierekommendationer bli tillgänglig för investerare som använder, eller har för 

avsikt att ta efter aktierekommendationer. Det är någonting som läsare kan ta i beaktning vid 

egna investeringsbeslut i framtiden och det är även någonting som kan bidra till att öka 

förståelsen mellan aktörerna på marknaden.  

 

1.3 Definitioner  

I efterföljande avsnitt av uppsatsen kommer analytiker och journalist(–er) användas 

terminologiskt. Utifrån redogjord litteratur i inledande– och efterföljande avsnitt kommer 

begreppen användas och definieras enligt följande. Analytiker och beroende analytiker kommer 

fortsättningsvis användas som uttryck för analytiker på analyshus som tenderar att befinna sig 

i en beroendeställning till bolag de analyserar och rekommenderar (beroende aktör). Vidare 

kommer Journalist(–er) och neutrala journalister användas som uttryck för journalister på 

affärstidningar som istället bör vara neutrala i sitt agerande (neutral aktör).  
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2. Litteraturöversikt 

2.1 Introduktion till litteraturöversikt  

Enligt Lidén (2006) överensstämmer analytikers– och journalisters arbetsprocesser med 

varandra, men det finns även skillnader. Det finns även skillnader i fördelningen av publicerade 

köp– och säljrekommendationer rekommendatorerna emellan. Analytiker publicerar 2,8:1 

köprekommendationer till säljrekommendationer och journalister publicerar 1,2:1 

köprekommendationer till säljrekommendationer (Lidén 2006). Vidare finns skillnader i 

tillgänglig information, resurser och incitament. Hao (2017) visar att analytiker med koppling 

till bolaget hen analyserar har tillgång till mer och bättre information än en neutral analytiker, 

någonting som kan placera analytikern i en situation där hen löper risk för intressekonflikt. 

Analytiker med fler incitament kan utnyttja sitt kunskaps– och informationsövertag och 

tillgodose det intresse som är mest fördelaktigt för hen (Finansdepartementet 2007). Kommer 

det fram riskerar det att skada förtroendet mellan aktörer och vidare marknadens funktion (ibid) 

vilket i sin tur skulle ge negativa påföljder såsom felaktig kapitalallokering (Koptyug, Persson, 

Svensson & Tåg 2017).  

 

2.2 Beroende rekommendatorer 

Devos (2014) finner att analytiker som utfärdar rekommendationer för bolag som analytikerns 

arbetsgivare är sammankopplad med, är mer optimistiska i sina analyser och 

rekommendationer. Vidare finner han att det även finns tendenser på att analytiker höjer2 sina 

rekommendationer innan parterna inleder en affärsrelation. Det är någonting som går i linje 

med vad Hong och Kubik (2003) finner, att analytiker kan nå karriärmässiga fördelar genom 

att leverera analyser som snarare är mer optimistiska än träffsäkra. En analytiker som är 

beroende har även visat sig utfärda fler optimistiska än negativa analyser och 

rekommendationer (Dugar & Nathan 1995; Kelly et. al 2012). För den svenska marknaden har 

det visat sig att analytiker publicerar positivt vinklade aktierekommendationer vilket kan 

förklaras av affärsrelationer mellan analytiker och de analyserade bolagen (Lidén 2006).  

 

Exempelvis presenterar SEC tänkbara scenarier som beskriver hur en analytiker kan påverkas 

av motparter i bolaget hen analyserar (SEC 2010). Det kan vara att bolaget hen analyserar har 

kopplingar till analyshuset analytikern arbetar på, eller att analytikerns analyshus vill inleda en 

                                                             
2 Från sälj– till köprekommendation.  
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affärsrelation med bolaget som analytikern analyserar (SEC 2010; Dugar & Nathan 1995). En 

analytiker kan bli kompenserad för att denne knyter till sig nya kunder – någonting som kan 

ske genom att analytikern har publicerat positiva rekommendationer och analyser om den part 

hen försöker knyta till sig som kund (ibid). SEC (2010) råder investerare att själva göra 

undersökningar innan hen investerar. Trots befintliga regelverk finns en risk att 

rekommendationen investerare har för avsikt att ta efter, inte är korrekt och att en egen 

undersökning kan avslöja exempelvis relationer mellan analytiker och rekommenderat bolag, 

någonting som då kan indikera en beroende analytiker (SEC 2010).  

 

2.3 Neutrala rekommendatorer 

Det huvudsakliga syftet med journalistik är enligt tidigare studier att förse allmänheten med 

information som ger människor möjligheten att vara självständiga och ta egna välgrundade 

beslut.  För att uppnå det ska en journalist bland annat hålla sig till sanningen i första hand och 

ta medborgarnas parti. En journalist ska även bibehålla en neutral position gentemot den eller 

det som hen undersöker och analyserar. I och med den tekniska utvecklingen har journalistens 

arbetsuppgifter skiftat från att ta fram information, till att snarare verifiera och sammanställa 

information. (Deuze 2005; Kovach & Rosenstiel 2007)  

 

Tidigare studie har undersökt journalisters förmåga att ta fram ekonominyheter, såsom 

aktierekommendationer (Clark, Thrift & Tickell 2004). Det har visat sig att det är en 

nödvändighet för journalister att producera sensationella ekonomirelaterade nyheter för att 

sticka ut genom mediebruset som förvärrats i och med den ökade kvantiteten av nyheter (ibid). 

Barber och Odean (2008) har vidare visat att privata investerare är mer intresserade att köpa 

aktier som har uppmärksammats jämfört med de som inte har uppmärksammats.  

 

Enligt Palmon, Sudit och Yezegel (2009) ger journalisters självständiga arbetssätt goda 

förutsättningar för journalister att göra neutrala aktierekommendationer. Därtill har det visat sig 

att journalisters aktierekommendationer är marknadspåverkande3 och kan gynna privata 

investerare som följer dem (Palmon, Sudit & Yezegel 2009; Lidén 2006). Lidén (2006) skriver 

att affärstidningar i Sverige kräver av sina journalister som analyserar bolag och utfärdar 

aktierekommendationer att de och deras närstående inte investerar i de aktier som journalisten 

rekommenderar. Vidare nämner Lidén (2006) att journalister i Sverige kan uppvisa beteenden 

som indikerar att de inte är neutrala. Det beror delvis på att företagsinformation som till stor del 

                                                             
3 Påverkar aktiekursen för en aktie. Exempelvis att en köprekommendation får aktiepriset att stiga.  
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ligger till grunden för aktierekommendationer från början är överoptimistiskt vinklad av 

företagens ledningar (ibid).  

 

2.4 Bolagsstorlek  

Att aktierekommendationer är marknadspåverkande och kan leda till abnormal avkastning har 

tidigare studier visat (Barber et. al 2003; Panchenko 2007; Womack 1996). Effekten gäller för 

aktier oberoende av deras storlek, samtidigt finns det även bevis för att aktierekommendationer 

har större effekt på aktiekursen om bolaget är mindre (Barber et. al 2003; Keasler & McNeil 

2010; Stickel 1995; Womack 1996). Groysberg, Healy, Serafeim och Shanthikumar (2013) 

visar vidare att analytiker är mindre optimistiska avseende större bolag än mindre bolag.  

 

Finansiella marknader kan vara asymmetriska och analytiker kan ha tillgång till olika mycket 

information (Hao 2017). Skillnaden i kunskap mellan insatta aktörer och övriga aktörer kan 

beskrivas som ett gap, och hög grad av informationsasymmetri4 innebär att gapet ökar. 

Någonting som indikerar att informationsasymmetri förekommer är exempelvis att aktörer med 

insikt når fördelar som utomstående inte får (Billett & Yu 2016). Informationsasymmetrin kan 

variera med tiden och när det råder en högre nivå av informationsasymmetri, har det visat sig 

att analytikers rekommendationer kan minska gapet och tillföra information (Premti, Garcia–

Feijoo & Madura 2017). I relation till detta har det visat sig att investerare har begränsade 

kunskaper om finansiella marknader (Van Rooij, Lusardi & Alessie 2011). Vidare har 

kunskapsnivån visat sig ha ett samband med hur benägen en investerare är att ta efter andras 

beteende snarare än att göra egna efterforskningar (Hon–Snir, Kudryavtsev & Cohen 2012).   

 

2.4.1 Informationstillgänglighet  

Lakonishok och Lee (2001) menar att det finns mindre publik information om bolag med lägre 

marknadsvärde, vilket förklaras av att bolag med lägre marknadsvärde uppmärksammas samt 

genomlyses mindre än bolag med högre marknadsvärde. Vidare framhåller Lakonishok och Lee 

(2001) att bolag med lägre marknadsvärde i större utsträckning inte är korrekt prissatta i 

förhållande till bolag med högre marknadsvärde. Buzby (1975) visar att det finns ett positivt 

samband mellan bolags marknadsvärde, och hur mycket information bolaget delger marknaden. 

Tamimi och Sebastianelli (2017) undersöker bolags villighet att offentliggöra information om 

bolagets funktioner, värderingar och annan bolagsinformation som direkt– eller indirekt 

                                                             
4 Informationsasymmetri förekommer vid situationer där aktörer på en marknad har tillgång till olika mängd 

information (Billett & Yu 2016).  
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påverkar verksamheten. Författarna finner likt Buzby (1975) att större bolag är mer villiga att 

dela med sig av information och är mer transparenta.  

 

2.5 Hypotesutveckling 

I sitt arbete samlar analytiker information om bolaget de har för avsikt att rekommendera. Det 

är insamling av offentlig och icke–offentlig information som efter sammanställning bör ge 

analytikern möjlighet att göra en korrekt bedömning av bolagets värde, en analys som så 

småningom mynnar ut i en aktierekommendation (Hao 2017). Journalister inom samma 

verksamhetsområde arbetar på liknande sätt (Lidén 2007).  

 

Fastän det visat sig att rekommendatorer arbetar på liknande sätt, har det även visat sig att 

utfallet av en aktierekommendation kan skilja sig aktörerna emellan. Det har påvisats att 

analytiker tenderar att vara mer positiva än journalister i sina aktierekommendationer, och 

således publicerar köprekommendationer i högre utsträckning (Dugar & Nathan 1995; Kelly et. 

al 2012; Lidén 2006). Journalister ska däremot vara neutrala (Deuze 2005), och tidigare 

forskning har visat att de publicerar en jämnare fördelning köp– och säljrekommendationer 

(Lidén 2006). När det sammankopplas med faktumet att analytiker har visats agera beroende 

(Dugar & Nathan 1995; SEC 2010) och således är överoptimistiska gentemot bolag, växer ett 

intressant samband fram. Med grund i ovanstående resonemang och teoriavsnitt formuleras 

följande hypotes:  

 

 H1: Det är större sannolikhet att en analytiker publicerar en köprekommendation än 

att en journalist gör det.  

 

Att aktörer har tillgång till olika mycket information på finansiella marknaderna har visat sig 

påverka rekommendatorers beteende och det kan i sin tur påverka marknaden (Billett & Yu 

2016; Hao 2017). En mer insatt analytiker kan dra nytta av det informationsövertag som hen 

skaffat sig, och kan därefter publicera en analys och rekommendation som offentliggör 

information och därigenom minskar informationsasymmetrin som kan råda på marknaden 

(Premti, Garcia–Feijoo & Madyra 2017).  

 

En förklaring till hur en analytiker kan samla in mer information kan vara bolagsstorleken på 

det analyserade bolaget. Det har visat sig att stora bolag är mer benägna att delge marknaden 

med information och är således mer transparenta (Buzby 1975; Tamimi & Sebastianelli 2017). 
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Det indikerar att analyser och rekommendationer för stora bolag inte bör skilja sig 

rekommendatorer emellan, då de rekommendatorerna rimligtvis har tillgång till samma 

information. Däremot kan det skilja sig i informationstillgänglighet för bolag med lägre 

marknadsvärde (Lakonishok & Lee 2001). Bolag som har ett lägre marknadsvärde är mindre 

transparenta och är således mer restriktiva i hur mycket information de offentliggör (ibid). Att 

det finns mindre offentlig information, kan därmed leda till att mindre bolag inte är korrekt 

prissatta (ibid). Det kan vara incitament för en rekommendator att försöka få insikt i bolag och 

därigenom få information som inte är offentlig och således få en uppfattning om bolagets 

verkliga marknadsvärde. Analytikers förmåga att få information kan vara till följd av deras 

villighet att uppvisa en positiv inställning gentemot det bolag hen analyserar, en positiv 

inställning som visar sig i form av en köprekommendation (Dugar & Nathan 1995; Kelly et. al 

2012; SEC 2010). Att analytiker har en positiv inställning är någonting som bolag kan 

uppskatta, och därigenom kan vara villiga att delge analytikern mer information och bättre insyn 

i bolaget (Gryta & Ng 2017; SEC 2010). Med grund i ovanstående hypotesformulering och 

teoriavsnitt formuleras nedan hypoteser:  

 

 H2: Sannolikheten för att köprekommendationer publiceras ökar när 

marknadsvärdet på analyserat bolag minskar.  

 H3: Marknadsvärde har en modererande effekt på rekommendator och 

aktierekommendationer och ger att det är större sannolikhet att analytiker publicerar 

köprekommendationer för bolag med lägre marknadsvärde än att journalister gör 

det.  
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3. Metod  

3.1 Övergripande forskningsmetod 
Kvantitativ undersökningsmetod likt den använt i denna uppsats är lämplig vid undersökning–

och tolkning av stora mängder numerisk data (Bryman & Bell 2015). Eftersom vår avsikt med 

undersökningen under hela uppsatsskrivandet var att undersöka skillnader utifrån numerisk data 

och sedermera kunna dra slutsatser föll valet naturligt på kvantitativ metod (ibid).  

 

I vår undersökning utvecklade vi först en teoretisk grund där vi redogjorde för relevant litteratur 

för vårt syfte. Avsnittet avslutades med en hypotesformulering där vi redogjorde vad vi ämnade 

testa i vår undersökning. När hypoteserna formulerats valdes undersökningsmetodik, utifrån 

vilken datainsamling anpassades. Efter att data samlats in undersöktes den enligt vald metod 

och analyserades därefter. Det gav resultat som antingen ledde till att vi fann stöd– eller inte 

fann stöd för våra hypoteser.  

 

Att kvantitativa undersökningar är tidseffektiva ledde till att det gick att kan undersöka ett större 

dataset (Bryman & Bell 2015). För undersökningen var det viktigt att få in ett stort dataset till 

undersökningen då vi hade för avsikt att undersöka skillnader i vilken effekt de oberoende 

variablerna hade på beroende variabelns utfall. Då gav större urval mer möjligheter att uttala 

sig om populationen och medförde således en mer kraftfull undersökning. När undersökningen 

genomfördes fanns risk för medvetet– eller omedvetet influerade av undersökningen, något som 

kunde påverkat graden av objektivitet i undersökningen (Bryman & Bell 2015). Genom att vi 

använde en kvantitativ metod minskade vi risken för författarinflytande och andra faktorer som 

kunde påverkat resultatet. En kvantitativ metod minskade exempelvis risken för att göra 

subjektiva bedömningar (Bryman & Bell 2015).  

 

3.2 Datainsamling 
Vår undersökning baserades på primär– och sekundärdata. Primärdata samlade vi in manuellt 

via Nasdaqs– och affärstidningarnas hemsidor och sammanställde sedan data i en egen databas. 

Sekundärdata hämtade vi från privata affärers databas för aktierekommendationer samt 

bolagsinformation baserad på bolagens årsredovisningar. Från Nasdaq (Nasdaq OMX Nordic 

2018a, 2018b) samlade vi in historiska aktiepriser och utestående aktier för bolagen vilket 

gjorde det möjligt att beräkna marknadsvärde i vår databas.  
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Via Nasdaqs hemsida (Nasdaq OMX Nordic 2018a) fick vi åtkomst till bolagsinformation och 

varifrån vi hämtade data för bolags avkastning på eget kapital och marknadsvärde till bokfört 

värde. Data från affärstidningarna bestod av aktierekommendationer publicerade av anställda 

journalister. Affärstidningarna som vi samlade in data från var: Dagens Industri, Aktiespararna, 

Svenska Dagbladet Börsplus och Affärsvärlden. Vi valde dem med hänsyn till att det var några 

av Sveriges största affärstidningar och att relevant information framgick tydligt. Vi valde bort 

tidningar som exempelvis Veckans Affärer eftersom de inte publicerade 

aktierekommendationer utfärdade av journalister anställda på tidningen. Andra tidningar valdes 

bort eftersom all information vi behövde inte fanns tillgänglig.  

 

Genom Privata Affärers databas5 för aktierekommendationer hämtades aktierekommendationer 

publicerade av analytiker. Vi använde oss av Privata Affärers databas då data var sammanställt 

på ett sätt som möjliggjorde effektiv insamling av data. För både affärstidningarna och Privata 

Affärers databas valde vi att endast ta hänsyn till aktierekommendationer där det framgick 

publiceringsdatum och utfärdare.  

 

3.3 Urval 
Vi valde att avgränsa vår undersökning till bolag som var noterade på Stockholmsbörsens 

Large–, Mid– och Small Cap–listor under år 2017. Vi gjorde det valet eftersom bolag på de 

listorna var börsnoterade6 och förhöll sig till samma regelverk, jämfört med bolag noterade på 

inofficiella marknadsplatser (Finansdepartementet 2007). Det blev ett naturligt urval och 

skapade en avgränsning i undersökningen som underlättade genomförandet samtidigt som det 

ökade förståelsen och jämförbarheten bolagen emellan. Valet av tidsperiod grundade sig i att 

vi ville få ett relevant underlag till undersökningen som låg nära i tiden.  

 

Vidare hade källorna vi samlade data från olika utfall för aktierekommendationerna. Vanligtvis 

kunde en rekommendation bli: Köp – Neutral – Sälj. Det förekom även att aktier 

rekommenderades att outperform – underperform, och andra mellanting som inte var Köp, Sälj 

eller Neutral. För att vara konsekventa genom hela undersökningen valde vi därför att endast 

samla in data för de rekommendationer som var Köp och Sälj. Vi sorterade således bort alla 

andra rekommendationer för den undersökta tidsperioden för att skapa vårt urval. Då vi inte 

                                                             
5 På Privata affärers hemsida sammanställer de dagligen aktierekommendationer publicerade av analytiker på 

analyshus, rekommendationer för aktier listade i Sverige.  
6 Large–, Mid– och Small Cap är vad som kallas Stockholmsbörsen, bolag listade på Stockholmsbörsen klassas 

som börsnoterade (Nasdaq Incorporated  2017).  
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hade för avsikt att undersöka någon effekt på aktiekursen av rekommendationen inkluderade vi 

även aktierekommendationer som hade statusen ”uppdaterad”. Till följd av att valda 

kontrollvariabler inte fanns att tillgå för samtliga observationer valde vi att exkludera dessa 

bolag från datasetet.  

 

Tabell 1. Antal aktierekommendationer 

 Totalt 

Totalt  

Köp 558 

Sälj 199 

 757 

Analytiker  

Köp  355 

Sälj  111 

 466  

Journalister   

Köp  203 

Sälj  88 

 291 

 

Antal observerade aktierekommendationer efter urval. Fördelade efter rekommendator.  

3.4 Variabler  

3.4.1 Beroende variabel  
Vår beroende variabel i undersökningen var aktierekommendationer (AKREK). Eftersom 

aktierekommendationer visat sig påverka investerare (Van Rooij, Lusardi & Alessie 2011) och 

marknaden (Barber et. al 2003; Panchenko 2007; Womack 1996) föll valet på 

aktierekommendationer som beroende variabeln då vi ville undersöka vad som påverkade dem. 

Ytterligare anledning till varför vi valde aktierekommendationer som beroende variabel var då 

det i andra studier varit en oberoende variabel (ibid). Med aktierekommendationer som 

beroende variabel kunde vi observera till vilken grad dess utfall varierade utifrån värden på de 

oberoende variablerna. För att genomföra logistisk regressionsanalys med våra variabler 

behövde vi koda om aktierekommendationerna och ge dem numeriska värden. Det gjorde vi 

genom att tilldela respektive aktierekommendation följande värde: Köp = 1, och Sälj = 0.  
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3.4.2 Oberoende variabler  

3.4.2.1 Rekommendator  
I vår undersökning definierades analytiker som anställda på analyshus7 vars arbetsuppgift var 

att analysera bolag och utfärda aktierkommendationer. Journalister definierades som anställda 

på affärstidningar som analyserade bolag och utfärdade aktierekommendationer. De båda 

aktörernas samlingsnamn i undersökningen blev rekommendator (AJ) då det var nödvändigt i 

delar av undersökningen. Eftersom vår undersökning syftade till att undersöka om det förekom 

skillnader mellan rekommendatorer var det även nödvändigt att dela upp dem i olika kategorier. 

Utifrån tidigare undersökningar gick det att urskilja resultat som indikerade att det fanns 

skillnader mellan rekommendatorer (Devos 2014; Dugar & Nathan 1995; Hong & Kubik 2003; 

Kelly et. al 2012; Lidén 2006; Palmon, Sudit & Yezegel 2009; SEC 2010). Rekommendatorer 

var inte numeriska värdet till en början, vilket gjorde att även dessa behövde kodas om enligt 

följande: Analytiker = 1, och Journalist = 0.  

 

3.4.2.2 Bolagsstorlek  
Vår andra oberoende variabel, bolagsstorlek (MRKV) inkluderade vi för att undersöka huruvida 

bolagets storlek påverkar utfallet av en aktierekommendation. Variabeln inkluderades eftersom 

den i tidigare undersökningar visat sig påverka hur rekommendatorer utfärdar 

aktierekommendationer (Barber et. al 2003; Groysberg et. al 2013; Keasler & McNeil 2010; 

Stickel 1995). Vi definierade bolagsstorlek som marknadsvärde i vår undersökning. Vårt 

marknadsvärde var bolagets värde på börsen sista dagen aktien handlades respektive kvartal, 

det vill säga stängningskursen för aktien den dagen. Summan av de fyra observationerna 

dividerades med fyra, och multiplicerades sedan med alla utestående aktier bolaget hade för att 

få ett genomsnittligt bolagsvärde för året, se Ekvation 1. Vi valde att beräkna värdet på det sättet 

då aktiekursen för bolag inte var densamma under hela året och eftersom 

aktierekommendationer publicerades kontinuerligt under årets gång.  

 

Ekvation 1 

(MVK1 + MVK2 + MVK3 + MVK4)

4
 ∗  Antal utestående aktier 

Ekvation som visar hur bolags marknadsvärde (MRKV) beräknades. 

 

                                                             
7 I vår undersökning definieras analyshus som banker och andra investeringsinstitut.  
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3.4.2.3 Interaktionsvariabel  
Den tredje oberoende variabeln i vår undersökning var en produkt av de två föregående 

variablerna. Då både rekommendator och bolagsstorlek visat sig ha en effekt i tidigare studier 

(Groysberg et. al 2013), var syftet med interaktionsvariabeln (INTMRKV) att mäta om det 

förekom samband mellan analytiker, bolagsstorlek och aktierekommendationer och om bolag 

med lägre marknadsvärde i större utsträckning fick köprekommendationer av analytiker. För 

att få fram en variabel som passade vår undersökning multiplicerade vi bolagsstorlek med 

rekommendator, se Ekvation 2. Vi hade sedan tidigare kodat analytiker = 1 och journalister = 

0. Således antog alla aktierekommendationer utfärdade av analytiker värdet för sin ursprungliga 

bolagsstorlek, medan journalisters aktierekommendationer antog värdet 0.  

 

Ekvation 2. Interaktionsvariabel 

MRKV ∗ (AJ) = INTMRKV 

Ekvation som visar hur interaktionsvariabel (INTMRKV) beräknades. 

 

3.4.3 Kontrollvariabler  

För att säkerställa effekten av de oberoende variablerna samt urskilja eventuella skensamband8 

inkluderade vi kontrollvariablerna, marknadsvärde i förhållande till bokfört värde och 

avkastning på eget kapital.  

 

Tidigare undersökningar (Desai, Liang & Singh 2000) som undersökt aktierekommendationer 

använde marknadsvärde i förhållande till bokfört värde (MVBV) som modellvariabel. Det är 

en variabel som visar hur marknaden prissätter ett bolag i förhållande till dess faktiska värde 

(ibid). På sätt kan ett högt marknadsvärde i förhållande till bokfört värde visa på att marknaden 

ställde sig positivt till bolaget, någonting som i sin tur kunde lett till att rekommendatorer 

analyserade bolag och gav köprekommendationer. Av den anledningen ansåg vi det viktigt att 

inkludera variabeln marknadsvärde i förhållande till bokfört värde som kontrollvariabel för att 

testa om högt marknadsvärde i förhållande till bokfört värde kunde påverka utfallet av en 

aktierekommendation.  

 

Avkastning i vår undersökning är avkastning på eget kapital (AVEK), vilket mäter bolagets 

resultat i förhållande till ägarnas investerade kapital, hur lönsamt bolaget är och vilken 

                                                             
8 Skensamband är när två variabler har ett samband i undersökningen, men det verkliga sambandet är egentligen 

obefintligt (Black 2017).  
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avkastning aktieägare får i förhållande till sin investering (Han & Manry 2000). Då avkastning 

på eget kapital används som ett mått på lönsamhet var det en nödvändig kontrollvariabel att 

inkludera i vår undersökning då det används av rekommendatorer när de analyserar bolag (ibid). 

Mer specifikt har vi valt avkastning på eget kapital för år 2016 eftersom rekommendatorer 

baserar prognoser på tidigare utfall och det finns korrelation mellan tidigare– och kommande 

avkastning på eget kapital (ibid).  

 

3.5 Bearbetning av data  
Efter att vi sammanställt data observerade vi att variabeln marknadsvärde hade extremvärden 

som påvisade att värdena för skevhet9 och toppighet10 var antingen större eller mindre än 

gränsvärdena –1 ≤ 1. Stor skevhet och hög toppighet kunde medfört missvisande resultat vid 

regressionsanalyser. För att reducera extremvärdena och dess effekter justerades 

observationerna för marknadsvärde genom winsorizing11 på 98 % – nivå. Vilket förklarades av 

att huvuddelen av de avvikande extremvärdena förekom på de två lägsta och högsta 

percentilerna. Efter windsorizing var värdena för skevhet och toppighet fortfarande inte 

tillfredsställande. Större winsorizing genererade inte bättre resultat, av den anledningen 

logaritmerade vi marknadsvärdet för ytterligare justering. Logaritmeringen vilket innebar 

komprimering av värdena, resulterade i godtagbara värden för skevhet och toppighet. I samband 

med vår regressionsanalys undersökte vi även korrelationen mellan våra oberoende variabler 

och kontrollvariabler för att undersöka om multikollinearitet12 förekom mellan dem, resultatet 

redovisades i Tabell 4. Korrelation på +/–0,8 indikerar multikollinearitet (Field 2013).  

 

3.6 Forskningmodell  
Vi intresserade oss enbart för aktierekommendationer som tog två värden: Köp eller Sälj. 

Vidare såg vi till två yrkesroller: Analytiker på analyshus och journalister på svenska 

affärstidningar (AJ) och marknadsvärde (MRKV) som oberoende variabler.  

 

Forskningmodellen var uppbyggd för att mäta effekten av respektive oberoende variabel på 

aktierekommendationers utfall och interaktionseffekten av den oberoende variabeln 

marknadsvärde på yrkesroll. Vi ämnade mäta huruvida marknadsvärde påverkade utfallet av 

                                                             
9 Skevhet är ett statistiskt mått som visar hur asymmetrisk en sannolikhetsfördelning är (Pallant 2010).  
10 Kurtosis är ett statistiskt mått på hur platt eller toppig en sannolikhetsfördelning är (Pallant 2010).  
11 Winsorizing innebär att de värden som är mest extrema ersätts med det högsta eller lägsta värdet som inte klassas 

som extremvärde. 
12 Multikollinearitet betyder att två eller flera oberoende variabler är högt korrelerade med varandra vilket 

omöjliggör att urskilja effekten på den beroende variabeln för respektive oberoende variablerna (Field 2013). 
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aktierekommendationen, för att undersöka om det fanns skillnader rekommendatorerna 

emellan. Inledningsvis testades respektive oberoende variabel och deras effekt. Därefter 

adderades interaktionsvariabeln (INTMRKV) till modellen för att undersöka skillnader i utfall 

och eventuell interaktionseffekt. Det var en modell som baserades på vår hypotesformulering. 

Det ledde således till att vi genom modellen kunde testa samtliga hypoteser. Det tillkom även 

kontrollvariabler som testades först, för att därefter addera en oberoende variabel i taget.  

 

Figur 1. Forskningmodell  

 

Studiens forskningmodell. Illustrerar regressionsmodell 1 (H1), –2 (H2) och –3 (H3).  

 

3.7 Statistisk undersökningsmetodik  

3.7.1 Logistisk regression  
För att undersöka samband mellan de oberoende variablerna AJ och MRKV och beroende 

variabeln AKREK utförde vi en logistisk regression. Eftersom beroende variabeln AKREK 

endast kunde anta två värden, Köp och Sälj, var det en dikotom variabel. För att undersöka 

samband som innefattande en beroende dikotom variabel var logistisk regression adekvat att 

tillämpa (Field 2013). Beroende variabeln, AKREK uttrycktes som ett oddsförhållande vilket 

byggde på kvoten av sannolikheten för ett utfallet, köp och dess motsats, sälj. Därutöver 

medförde logaritmering av oddsförhållandet att värdena för beroende variabeln var oändliga då 

den undre och övre gränsen för värdena togs bort (ibid). Metoden ställde inga krav på att 

sambandet mellan beroende– och oberoende variabler var linjärt eller att de oberoende 

variablerna var normalfördelade (ibid). Urvalets storlek var av betydelse och ska vara större än 

400 observationer (Black, Hashimzade & Myles 2013).  

 

  
Rekommendator  

(AJ) 

 

Aktierekommendation 

(AKREK)  

 

Marknadsvärde 

(MRKV) 

H1 

(AJ) 

H2 

(MRKV) 

H3 

(INTMRKV) 
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För att kunna tolka resultatet och sedermera statistiskt säkerställa samband för variablerna 

avläste vi Betakoefficient, Exp(B) och signifikansnivå. Betakoefficienten är den 

ostandardiserade koefficienten för den oberoende variabeln vilket påvisar den naturliga 

logaritmens förändring av oddset för vår beroende variabel, AKREK. Vi tolkade endast 

riktningen av förändringen; är Betakoefficienten negativ betyder det att den oberoende 

variabeln har en negativ effekt på den beroende variabeln och vice versa. Exp(B) är i sin tur 

mer intuitiv vilket visar förändringen i det anti–logaritmerade oddsförhållandet för den 

beroende variabeln när en oberoende variabel ökar med en måttenhet. För att finna tillräckligt 

starkt stöd för våra hypoteser krävde vi en signifikansnivå på 5 % för de aktuella resultaten.  

 

Våra logistiska regressionsmodeller såg ut på följande sätt:  

 

Regressionsmodell – Kontrollvariabler:  

AKREK = βAVEK + βMVBV  

 

Regressionsmodell 1: 

AKREK = βAVEK + βMVBV + βAJ 

 

Regressionsmodell 2: 

AKREK = βAVEK + βMVBV + βAJ + βlnMRKV 

 

Regressionsmodell 3: 

AKREK = βAVEK + βMVBV + βAJ + βlnMRKV + βlnINTMRKV  

 

Beroende variabel: AKREK = aktierekommendationer. Oberoende variabler: βAJ = 

rekommendator, βlnMRKV = bolagsstorlek och βlnINTMRKV = interaktionsvariabel.  

Kontrollvariabler: βAVEK = avkastning på eget kapital och βMVBV = marknadsvärde i 

förhållande till bokfört värde.  

 

Vidare använde vi oss av pseudo R2 måttet Nagelkerke R2 för att kunna utläsa modellens 

förklaringsgrad (Pallant 2010). Med förklaringsgrad menas hur väl de oberoende variablerna 

kan förutsäga den beroende variabeln (ibid).  
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4. Resultat  
4.1 Deskriptiv statistik   

4.1.1 Fördelning – Köp och Sälj  
Vår undersökta population som i undersökningen delades upp i respektive yrkesroll påvisar att 

skillnader kan förekomma i hur rekommendatorerna utfärdar aktierekommendationer. Vi finner 

att fördelningen till vilken aktierekommendationer publiceras är ojämn. Den totala fördelningen 

för samtliga rekommendatorer går att utläsa i Tabell 2. Där framgår att en större andel 

köprekommendationer publiceras i förhållande till säljrekommendationer. Ur Tabell 2 kan vi 

utläsa att observationen står fast även när vi ser till analytiker och journalister separat. Resultat 

i vår undersökning går således i linje med tidigare studie av Lidén (2006) som gör liknande 

observationer, att det är en övervägande del köprekommendationer som publiceras. Samtidigt 

finner Lidén (2006) en förhållandevis stor skillnad bland analytikers aktierekommendationer 

(2,8:1), medan han för journalister finner en mindre skillnad (1,2:1).  

Tabell 2. Fördelning aktierekommendationer 

Rekommendator  Köp – Sälj 

Totalt 2,8: 1 

Analytiker  3,2: 1 

Journalister  2,3: 1 

Visar sammantagen fördelning för samtliga rekommendatorer, till vilket fördelning de publicerar Köp– och 

Säljrekommendationer. 

Tabell 3 visar att analytiker är mer benägna att publicera köprekommendationer än vad 

journalister är. Resultatet visar samtidigt att journalister publicerar en större andel 

säljrekommendationer än vad analytiker gör. Journalister har således en jämnare fördelning av 

köp– och säljrekommendationer i förhållande till analytiker. Fördelningen av 

rekommendationerna går även i linje med tidigare undersökningar som redogör för att 

analytiker visat sig vara benägna att publicera en större andel köprekommendationer (Devos 

2014; Dugar & Nathan 1995; Kelly et. al 2012; Lidén 2006). En förklaring till resultatet kan 

enligt ovan nämnda studier och SEC (2010) bero på att analytikern befinner sig i en 

beroendeställning till bolaget hen analyserar.  
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Tabell 3. Jämförelse av rekommendatorer 

Rekommendatorer Köp – Köp 

Analytiker – Journalister 1,38: 1 
 

Rekommendatorer Sälj – Sälj  

Analytiker – Journalister 0,72: 1 

 

  

Visar fördelning rekommendatorer emellan, jämför hur respektive rekommendators fördelning förhåller sig till 

den andres.  

4.1.2 Fördelning efter marknadsvärde  
Som går att utläsa ur Figur 1 och 2 finns indikationer på att rekommendatorer utfärdar 

aktierekommendationer på liknande sätt. En övervägande del av rekommendationerna som 

publiceras, är för bolag som befinner sig på Stockholmsbörsens Large Cap–lista. Det är 

någonting som visat sig gälla även när vi delar upp rekommendationerna i “Köp” och “Sälj” 

och efter vilken börslista analyserade bolaget tillhör. Observationerna tyder på att stora bolag 

tenderar att bli tilldelade en aktierekommendation i större utsträckning.  

Hao (2017) visar att det kan finnas skillnader i hur mycket information rekommendatorer på 

marknaden har att tillgå vid en analys. I kombination med studier som tar fram bevis för att 

tillgänglig information varierar med marknadsvärde (Buzby 1975; Tamimi & Sebastianelli 

2017) indikerar det att bolagsstorlek bör påverka om– och hur ett bolag analyseras och 

rekommenderas. Gryta och Ng (2017) redogör för ett beteende bland analytiker, de menar att 

analytiker kan få bättre tillgång till bolag och således mer information, bland annat genom att 

ge positiva rekommendationer. Summan av ovanstående kan således innebära att analytiker 

analyserar bolag med lägre marknadsvärde på ett positivt sätt i större utsträckning än 

journalister. Så verkar inte fallet vara i vår population som Figur 2 visar. I Figur 2 framgår att 

det snarare finns indikationer på att journalister i större utsträckning än analyserar bolag med 

lägre marknadsvärde på Stockholmsbörsen.  
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Figur 2. Fördelning aktierekommendationer. 

  

Visar procentuell fördelning av aktierekommendationer uppdelat efter börslista och rekommendator. 

Figur 3. Fördelning aktierekommendationer 

  

Visar procentuell fördelning av aktierekommendationer fördelat efter börslista, rekommendator och utfall 

(Köp/Sälj). 
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4.3 Korrelationsmatris  
Tabell 4. Korrelationsmatris  

 AVEK MVBV AJ MRKV Medelvärde Standard–

avvikelse 

AVEK 1 – – – 0,195 0,257 

MVBV  0,559 1 – – 4,68 4,46 

AJ – 0,019 0,073 1 – – – 

MRKV  0,032 0,073 0,226 1 23.64 1.74 

Korrelationsmatris som visar korrelationen mellan undersökningens variabler. I tabellen redogörs för medelvärde 

och standardavvikelse för de kontinuerliga variablerna. Interaktionsvariabeln exkluderades ur matrisen då dess 

värden baserades på AJ och MRKV.  

I Tabell 4 redogörs för korrelationen mellan variablerna som inkluderades i undersökningen. 

Resultaten visar att våra kontrollvariabler har störst korrelation, däremot understiger 

korrelationen 0,8. Utöver det resultatet är det svag– eller mycket svag korrelation mellan 

resterande variabler. Således bör inte problem med multikollinearitet ha påverkat vår 

undersökning.  

4.4 Logistisk regression   

Tabell 5 visar resultatet av modellen där vi använde våra kontrollvariabler för att mäta effekten 

på aktierekommendationers utfall (AKREK). I Tabell 4 finner vi att avkastning på eget kapital 

(AVEK) är signifikant, med en negativ riktning vilket innebär att lägre AVEK ökar 

sannolikheten för att bolag får en köprekommendation. Vidare finner vi inget stöd för att 

marknadsvärde i förhållande till bokfört värde (MVBV) har en effekt på 

aktierekommendationens utfall. Första testet med endast kontrollvariablerna genomfördes för 

att testa deras eventuella effekt innan vi adderade våra oberoende variabler.  
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Tabell 5. Resultat kontrollvariabler  

Variabel  Betakoefficient Signifikans Exp(B) 

AVEK – 0,854 0,014** 0,426 

MVBV   0,003 0,897 1,003 

Modellens förklaringsgrad  1,3 %   

Resultat från logistisk regression med endast kontrollvariabler. Modellens förklaringsgrad redogör för hur stor 

del av resultatet som förklaras av modellen. Betakoefficient är riktningskoefficient och visar riktningen på 

sambandet. Signifikans visar om sambandet är signifikant. ** visar signifikans på 5 % –nivå. Exp(B) är modellens 

oddskvot.  

Tendenserna den deskriptiva statistiken visade i Tabell 2 och Tabell 3 fann vi stöd för när vi 

undersökte det genom en logistisk regressionsanalys. Resultat i modellens andra steg, se Tabell 

6, är att finner vi stöd för skillnader mellan rekommendatorerna (AJ). Resultatet visar att 

analytiker utfärdar köprekommendationer i större utsträckning än vad journalister gör. Det är 

1,406 gånger så hög sannolikhet att en analytiker utfärdar en köprekommendation jämfört med 

en journalist. Resultatet är i linje med Lidén (2006) som visar att analytiker publicerar en större 

andel köprekommendationer. En förklaring till varför analytiker publicerar en större andel 

köprekommendationer än journalister kan vara att de befinner sig i ett beroendeförhållande med 

det analyserade bolaget (Devos 2014; Dugar & Nathan 1995; Lidén 2006; SEC 2010). 

Analytiker i ett beroendeförhållande har visat sig utfärda köprekommendationer i större 

utsträckning och vårt resultat indikerar att det är någonting som kan förekomma i vårt urval, 

det är dock ingenting som kan fastlås utifrån vår undersökning. Ytterligare förklaring till 

resultatet kan vara att analytiker visat sig ta efter varandra, det vill säga att om en analytiker 

publicerar en köprekommendation kan det leda till att andra analytiker gör samma sak (Hao 

2017). Det kan vara så att en mindre del av analytikerna på marknaden påverkar andra 

analytiker som är oerfarna och tror sig vara mindre kunniga. Det skulle således kunna skapa 

flera rekommendationer som i grund och botten baseras på en och samma analys.  

Journalisterna i vår undersökning kan vara en förklaring till varför resultatet ser ut som det gör. 

Enligt Deuze (2005) och Kovach och Rosenstiel (2007) ska journalister vara neutrala, 

någonting vi ville undersöka med vår modell. Resultatet indikerar att så kan vara fallet, 

samtidigt kan det även vara så att journalister är neutrala till en ”för hög” grad och således får 

det att framstå som att analytiker är mer optimistiska än vad de faktiskt är. Det har även påvisats 

att en journalists neutralitet är en viktig del i deras arbete för att de ska publicera 

aktierekommendationer så att den återspeglar verkligheten och blir en neutral 
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aktierekommendation (Palmon, Sudit & Yezegel 2009). Det är någonting som pekar mot att 

utfallet i vår undersökning beror på de båda yrkesgrupperna och att deras agerande förmodligen 

följer den teoretiska ram vi redogjort för.  

Resultatet ger således stöd för undersökningens första hypotes, H1.  

Tabell 6. Resultat regressionsmodell 1.  

Resultat från regressionsmodell 1 där kontrollvariabler och rekommendator inkluderats. Modellens 

förklaringsgrad redogör för hur stor del av resultatet som förklaras av modellen. Betakoefficient är 

riktningskoefficient och visar riktningen på sambandet. Signifikans visar om sambandet är signifikant. ** visar 

signifikans på 5 % –nivå. Exp(B) är modellens oddskvot.  

När marknadsvärde (MRKV) inkluderas i undersökningen får vi resultat som liknar de från 

tidigare test, se Tabell 7. Även här finner vi att analytiker utfärdar köprekommendationer i 

högre utsträckning än vad journalister gör. Figur 2 och 3 visar att det är en övervägande del 

större bolag som rekommenderas, men att de mindre bolag som rekommenderas tenderar att få 

köprekommendationer i större utsträckning. Observationerna får stöd av resultaten i 

regressionsmodell 2. Sannolikheten att analytiker utfärdar en köprekommendation ökade till 

1,702 gånger sannolikheten att journalister utfärdar en köprekommendation. Variabeln 

marknadsvärde som tillkom i undersökningen visar sig ha en negativ effekt på 

aktierekommendationer, vilket i vår undersökning innebär att lägre marknadsvärde ökar 

sannolikheten att få en köprekommendation. Resultatet går i linje med vår teoretisering kring 

bolagsstorlek. Bolag med högre marknadsvärde är mer transparenta än bolag med lägre 

marknadsvärde (Buzby 1975; Tamimi & Sebastianelli 2017), bolag med lägre marknadsvärde 

kan dessutom vara felprissatta i större utsträckning än bolag med högre marknadsvärde 

(Lakonishok & Lee 2001). Resultatet kan möjligtvis förklaras av att det finns mer information 

att få fram om mindre bolag och felaktig prissättning. Samtidigt har mindre bolag färre 

intressenter, felaktig prissättning kan vara till följd av brist på intressenter och att det i sin tur 

påverkar rekommendatorers beteende (Lakonishok & Lee 2001). Det blir än mer intressant då 

det tidigare visat sig att analytiker kan få tillgång till så pass mycket information att de genom 

sin aktierekommendation kan minska informationsasymmetrin på marknaden (Premti, Garcia–

Feijoo & Madura 2017). Vidare har forskning visat att analytiker är mer optimistiska för bolag 

Variabel  Betakoefficient Signifikans Exp(B) 

AVEK  – 0,84 0,016** 0,432 

MVBV  – 0,003 0,882 0,997 

AJ   0,341 0,045** 1,406 

Modellens förklaringsgrad  2,1 %   
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med lägre marknadsvärde (Groysberg et. al 2013) och att aktierekommendationer har en större 

effekt på bolags aktiekurs om marknadsvärdet är lägre (Barber et. al 2003; Keasler & McNeil 

2010; Stickel 1995). Det kan då skapa större ekonomiska fördelar att publicera en 

rekommendation för bolag med lägre marknadsvärde.  

Hon–Sinr, Kudryavtsev och Cohen (2012) som visar att investerare tar efter andra aktörer på 

den finansiella marknader, kan bidra till att förklara rekommendatorers beteende. Då privata 

investerare har begränsade kunskaper och således inte kan få fatt i samma information som 

rekommendatorer för mindre bolag, är det en möjlig förklaring till varför mindre bolag 

köprekommenderas i större utsträckning (Van Rooij, Lusardi & Alessie 2011). 

Resultatet ger således stöd för undersökningens andra hypotes, H2.  

Tabell 7. Resultat regressionsmodell 2. 

Resultat från regressionsmodell 2 där kontrollvariabler, rekommendator och marknadsvärde inkluderats. 

Modellens förklaringsgrad redogör för hur stor del av resultatet som förklaras av modellen. Betakoefficient är 

riktningskoefficient och visar riktningen på sambandet. Signifikans visar om sambandet är signifikant. *** visar 

signifikans på 1 % –nivå. Exp(B) är modellens oddskvot.  

I modellen när rekommendator (AJ), marknadsvärde (MRKV) och interaktionsvariabeln 

(INTMRKV) inkluderades får vi resultat som skiljer sig från tidigare, se Tabell 8. Modellen 

finner inte stöd för att yrkesroll och interaktionsvariabeln har en effekt på utfallet för 

aktierekommendationen. Således bekräftar resultatet de tendenser som uppvisades i den 

deskriptiva statistiken i Figur 2 och 3. För vår undersökning innebär det att analytiker inte 

utfärdar köprekommendationer för bolag med lägre marknadsvärde i större utsträckning än vad 

journalister gör. Vi undersökte om det fenomenet förekom med grund i att analytiker visat sig 

kunna vara mer benägna att kompromissa sin neutralitet till förmån för bolagsinformation 

(Dugar & Nathan 1995;Gryta & Ng 2017; SEC 2010). Modellens sista moment som samlade 

alla variabler skulle enligt våra förväntningar visat ett resultat där det fanns skillnader mellan 

rekommendatorerna. Då utfallet blev ett annat visar det att variabeln marknadsvärde inte är mer 

kopplad till analytiker än journalister utan rekommendatorer som yrkesgrupp. Således kan vi 

utesluta att det är den variabeln som förklarar skillnader aktörerna emellan. Däremot tyder det 

Variabel  Betakoefficient Signifikans Exp(B) 

AVEK  – 0,919 0,01*** 0,399 

MVBV  – 0,006 0,769 0,994 

AJ   0,532 0,003*** 1,702 

MRKV   – 0,219 0,000*** 0,803 

Modellens förklaringsgrad  5,7 %   
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på att det istället kan vara andra omständigheter som orsakar skillnaderna som till exempel 

yrkesroll.  

Resultatet ger således inget stöd för undersökningens tredje hypotes, H3.  

Vidare är det intressant att ta i beaktande det faktum att journalister är anställda på en tidning. 

Clark, Thrift och Tickell (2004) artikel som menar att journalister tenderar att publicerar 

”sensationella ekonominyheter”, är någonting som kan vara en del av förklaringen till varför 

journalister publicerar fler köp– än säljrekommendationer. Vad som är ”sensationella 

ekonominyheter” är rimligtvis subjektivt och varierar från investerare till investerare. Däremot 

finns stöd för att privata investerare visar intresse för aktier som uppmärksammas och att de är 

mer benägna att investera i aktier som tilldelats köprekommendationer (Barber & Odean 2008). 

Således kan journalister bedöma köprekommendationer som ”sensationella ekonominyheter” 

om det är av stort intresse för tidningens läsare. Affärstidningar likt andra många andra 

verksamheter drivs av intäkter, och om de har ett verktyg i form av aktierekommendationer som 

intresserar investerare kan det säkerligen påverka neutraliteten. Med det menar vi att intäkter 

som går att relatera till aktierekommendationer kan leda till att journalister låter sig påverkas i 

sitt arbete och därmed förlora sin position som en neutral rekommendator. Likt analytiker kan 

vi förmoda journalister frångår sin neutralitet i utbyte mot bolagsinformation som ger bättre 

underlag vid bolagsanalyser och aktierekommendationer för att på så sätt kunna utfärda fler 

köprekommendationer. Det är således någonting som förklara varför vi inte finner skillnader 

rekommendatorerna emellan i regressionsmodell 3.  

Tabell 8. Resultat regressionsmodell 3.  

Resultat från regressionsmodell 3 där kontrollvariabler, rekommendator, marknadsvärde och interaktionsvariabel 

inkluderats. Modellens förklaringsgrad redogör för hur stor del av resultatet som förklaras av modellen. 

Betakoefficient är riktningskoefficient och visar riktningen på sambandet. Signifikans visar om sambandet är 

signifikant. *** visar signifikans på 1 % –nivå. Exp(B) är modellens oddskvot.  

  

Variabel  Betakoefficient Signifikans Exp(B) 

AVEK  – 0,93 0,009*** 0,394 

MVBV  – 0,007 0,738 0,993 

AJ   1,616 0,513 5,035 

MRKV   – 0,196 0,008*** 0,822 

INTMRKV   – 0,45 0,660 0,956 

Modellens förklaringsgrad  5,7 %    
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5. Konklusion    

5.1 Slutsats   

Syftet med vår studie var att undersöka om sannolikheten är högre att analytiker publicerar en 

större andel köprekommendationer än vad journalister gör och om lägre marknadsvärde 

påverkar utfallet av en aktierekommendation. Studien finner att analytiker publicerar en större 

andel köprekommendationer än vad journalister gör i vårt urval. Det överensstämmer med 

tidigare forskning som funnit att beroende analytiker publicerar köprekommendationer i större 

utsträckning än journalister. Således tyder vårt resultat på att analytiker som analyserar bolag 

på Stockholmsbörsen kan vara beroende.  Fördelningen rekommendatorer publicerar köp– 

respektive säljrekommendationer visar att journalister har en jämnare fördelning. Det indikerar 

att journalister i Sverige följer förväntat beteende och uppvisar tendenser att de är mer neutrala 

än analytiker i sitt utfärdande av aktierekommendationer.  

Resultat i studien visar att bolag på Stockholmsbörsen med lägre marknadsvärde i större 

utsträckning blir tilldelade köprekommendation än bolag med högre marknadsvärde. Även det 

resultatet är i linje med våra förväntningar. Resultatet kan förklaras av att det ska finnas mer 

information att ”gräva fram” i mindre bolag och således har rekommendatorer större incitament 

att analysera bolag med lägre marknadsvärde. Eftersom rekommendatorer i grund och botten 

har samma arbetsuppgifter ämnade vi undersöka om fenomenet förekom. Vidare ville vi 

undersöka huruvida det fanns skillnader rekommendatorerna emellan då analytiker uppvisat en 

förmåga att kompromissa sin neutralitet till förmån för bolagsinformation. Utifrån 

undersökningens resultat går det inte att bevisa det sambandet. Emellertid finner vi att 

bolagsstorlek påverkar utfallet för en aktierekommendation, men att det inte skiljer sig 

rekommendatorer emellan. Det kan vara att det finns en nedre gräns för vad som måste värderas 

neutralt, oavsett om rekommendatorn är neutral eller inte. Samtidigt kan en journalists vilja att 

locka läsare till tidningen vara en förklaring till varför det inte skiljer sig rekommendatorerna 

emellan.  

Vi kan inte utifrån vår studie konstatera att analytiker är beroende och därmed publicerar 

aktierekommendationer som inte är objektiva, även om resultaten antyder det. Det finns andra 

faktorer vår undersökning inte fångar som kan bidra ytterligare till att förklara varför det skiljer 

sig rekommendatorer emellan. Även om skillnader observeras ska det även poängteras att 

oavsett rekommendator, är det fler köprekommendationer som publiceras. Vad det kan bero på 

är svårt att säkerställa, men aktiehandel är spekulativt och att positivt spekulera kring en aktie 

kan leda till kursuppgångar vilket i sin tur leder till att någon tjänar på det.  
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5.2 Studiens tillförlitlighet  

Tidigare forskning om aktierekommendationer har i stor utsträckning undersökt effekten av 

aktierekommendationer på aktiekursen för aktien som blivit rekommenderad. 

Aktierekommendationer är inget nytt och det har bedrivits forskning på området under en lång 

tid, men så vitt vi kunde få fram har det inte forskats kring de bakomliggande faktorerna lika 

mycket. Det ledde således till att det fanns begränsat med information och standarder kring hur 

en sådan studie ska genomföras för att på bästa sätt fånga faktorerna som påverkar utfallet av 

en aktierekommendation. Istället för att använda en vedertagen modell fick vi konstruera vår 

egen utifrån tidigare forskning som behandlar aktierekommendationer genom antaganden och 

tolkningar.  

Att använda en oprövad modell skapar en ovisshet då det inte är lika enkelt att förutspå utfallet 

i studien då tidigare resultat saknas. Det kan även bli problematiskt då det finns en risk att 

modellen inte fångar alla variabler som spelar in i utfallet. Så var fallet med vår modell, 

någonting som visade sig i modellens låga förklaringsgrad. Låg förklaringsgrad indikerar att 

fler variabler behöver inkluderas i modellen för att försäkra sig om att det inte finns andra 

faktorer som påverkar utfallet. Vi begränsade vår studie genom att inkludera några oberoende 

variabler som vi ansåg var intressanta baserat på tidigare forskning och observationer. Det är 

val som kan bidra till att förklara modellens låga förklaringsgrad. Förmodligen hade 

förklaringsgraden blivit högre om fler oberoende variabler hade inkluderats.  

Aktierekommendationer utfärdas av människor som gör sina bedömningar av ett bolag och 

människor har en förmåga att se och tolka saker på olika sätt. Det kan innebära att samma 

information tolkas på olika sätt och således ge olika utfall. Förutom de mätbara variablerna är 

det ett rimligt antagande att den mänskliga faktorn kan klassas som en oberoende variabel som 

påverkar den beroende variabeln. Följaktligen är det svårt att veta vilka variabler som har störst 

påverkan och därmed bör inkluderas i modellen innan undersökningen genomförs samtidigt 

som det är svårt att fånga de ”mjuka” variablerna i en modell likt vår.  

Undersökningen genomfördes på ett urval som bedömdes vara tillräckligt stort. Däremot 

skedde bortfall på grund av olika faktorer, bland annat att det inte fanns data tillgänglig för alla 

variabler vi ville inkludera. Då all datainsamling skedde manuellt fanns det även en risk att 

siffror och utfall har matats in felaktigt, men i största möjliga mån kontrollerades alla siffror 

och utfall innan vi gick vidare. En annan faktor i urvalet som kunde påverkat resultatet är att 

2017 var ett bra år med högkonjunktur och positiv börsutveckling. Ett bra år leder i sin tur till 

att bolag når goda resultat och förbättrar framtidsutsikterna. Det är faktorer som kan göra 
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bolagen mer attraktiva och således finns det anledning till att ge köp– istället för 

säljrekommendationer, det kan bli en naturlig begränsning som leder till att det inte går att 

utfärda lika många sälj– som köprekommendationer.  

5.3 Förslag på framtida forskning  

I samband med vår undersökning har vi funnit andra undersökningar som kan vara intressanta 

att genomföra inom samma ämnesområde. Det är viktigt att eventuell forskning som tar vid där 

vi lämnade tar i beaktande de problem vår studie identifierade för att ytterligare öka studiens 

tillförlitlighet.  

Främst finner vi att en undersökning som inkluderar fler oberoende variabler kan nå framgång. 

På grund av bland annat tidsbrist var tvungna att avgränsa vår studie till att inkludera ett par 

oberoende variabler, däremot fann vi att det finns mer data att tillgå för den som har tid och 

möjlighet att argumentera för– och samla in det. Att försöka få med andra värden utöver de vi 

inkluderade i vår undersökning kan vara ett sätt för att nå en högre förklaringsgrad i modellen. 

Det finns även en möjlighet att det ytterligare kan förklara vad som är avgörande för utfallet i 

en aktierekommendation och varför det skiljer sig mellan aktörerna som rekommenderar. 

Utöver att inkludera fler variabler kan det även var intressant att göra undersökningen på ett 

större urval som sträcker sig över en längre tidsperiod. Förslagsvis en period som innehåller 

både en hög– och en lågkonjunktur för att fånga en eventuell effekt av konjunkturläget på 

aktierekommendationer.  

Ett annat tillvägagångssätt för att undersöka de bakomliggande faktorerna som påverkar utfallet 

på aktierekommendationer kan vara en kvalitativ studie. Med det menar vi att en studie 

genomförs där analytiker och journalister intervjuas för att undersöka vad de anser är viktigast 

att ta i beaktande vid en bolagsanalys och sedermera en aktierekommendation. Det hade varit 

intressant att undersöka eftersom vi sett tendenser till att det kan finnas en subjektivitet bland 

rekommendatorer och att ”mjuka” värden som är svåra att identifiera har en påverkan.  

Slutligen tror vi att en omfattande undersökning som kombinerar både kvantitativ– och 

kvalitativ metod vore fördelaktig då det kan ge en bra helhetsbild och fånga majoriteten av de 

faktorer som har en påverkan. Samtidigt kan det vara svårt att konstruera en ”perfekt” studie 

som fångar alla variabler som påverkar utfallet av en aktierekommendation och hur/varför det 

skiljer sig mellan olika aktörer eftersom människor kan agera oberäkneligt och irrationellt.  
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