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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Aktierekommendationer – En jämförelse av aktierekommendationer mellan 

Banker och Affärstidningar. 

 

Författare: Lawan Farag & Kemal Kalkan 

 

Handledare: Ogi Chun 

 

Nyckelord: aktierekommendationer, aktiemarknad, analytiker, träffsäkerhet, banker, 

affärstidningar. 

 

Bakgrund: Det har i tidigare forskningar bevisats att privatpersoner har en tendens att vilja få 

hög avkastning på kort tid och därför väljer de ofta att investera i aktier. Detta leder till att 

aktierekommendationer har en stor påverkan på de privatpersoner som vill investera i aktier 

utan att ha en god kunskap inom ämnet. Det har även visats i olika undersökningar att 

privatpersoner i majoritet har lägre tillit för affärstidningar än för banker.  

 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att undersöka banker och affärstidningarnas utfall av 

aktierekommendationer på den svenska aktiemarknaden. 

 

Genomförande: En kvantitativ undersökning genomfördes, där vi valde fyra olika banker och 

fyra olika affärstidningar. Tidsperioden var tre år, mellan 2010-01-01 och 2012-12-31. Totalt 

undersöktes 617 köp- och säljrekommendationer under fyra olika perioder; en dag, fem dagar, 

tio dagar och 30 dagar efter publiceringsdatumet.  

 

Resultat: Resultatet av undersökningen antyder på att det finns en skillnad mellan banker och 

affärstidningar gällande träffsäkerheten på dess publicerade aktierekommendationer. 

Affärstidningarna har högre antal träffar än bankerna, både när det gäller säljrekommendationer 

och köprekommendationer. 
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Abstract 

Title: Stock Recommendations – A comparison of stock recommendations between Banks and 

Business Magazines.  

 

Authors: Lawan Farag & Kemal Kalkan 

 

Advisor: Ogi Chun 

 

Key Words: stock recommendations, stock market, analysts, accuracy, banks, business 

magazines 

 

Background: It has been shown in previous researches that individuals have a tendency to 

want to get high returns in a short time and therefore often choose to invest in stocks. Stock 

recommendations have therefore a large impact on the individuals who want to invest in stocks 

without having good knowledge of the subject. It has also been shown in various studies that 

the majority of individuals have lower trust in business magazines than for banks. 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the banks and the business magazines 

outcome of the stock recommendations of the Swedish stock market.  

 

Method: A quantitative study was conducted, in which we chose four different banks and four 

different business magazines. The time period was three years, between 2010-01-01 and 2012-

12-31. A total of 617 stock recommendations were investigated during four different periods; 

one day, five days, ten days and 30 days after the date of publication.  

 

Conclusion: The study results indicate that there is a difference between banks and business 

magazines regarding the accuracy of the published stock recommendations. Business 

magazines have a higher number of hits than the banks, both in terms of sales recommendations 

and purchase recommendations. 
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Populär vetenskaplig sammanfattning 

 

Resultatet från uppsatsen visar  först och främst att det eventuellt inte är lämpligt att följa 

aktierekommendationer som publiceras från varken affärstidningar eller banker. Det föreligger 

dock en skillnad mellan aktierekommendationerna som utges av banker och affärstidningar. 

Affärstidningarna har under alla fyra perioder varit mer träffsäkra än bankerna, både när det 

gäller sälj- och köprekommendationer. Detta resultat kan vid vidare för forskning eller för en 

ny investerare ge en uppfattning om att det kan föreligga skillnader mellan de olika aktörerna 

som publicerar aktierekommendationer. Enligt vår studie är det inte mest lämpligt för att få bäst 

avkastning att endast hålla sig till ett enda analyshus när man väljer vilka 

aktierekommendationer man ska följa. Aktierekommendationer är ett intressant ämne att 

studera och resultatet av studien kan påverka samhället, så väl som den kan påverka den 

enskilda individen. Människor som är villiga att riskera sina pengar kan behöva stöd vid stora 

investeringar, gärna från källor som anses vara mer kunniga än de själva inom området. På det 

sättet kan denna studie få nya investerare att tänka en extra gång innan de väljer att följa en 

aktierekommendation. Samhället formas mer av nytänkande och innovationer för varje dag som 

går, detta leder till att människan agerar mer rationellt. Det kan däremot finnas uppfattningar 

om vilka analyskällor man ska förlita sig på. Det är därför viktigt i detta sammanhang att göra 

en undersökning som kan bekräfta eller förkasta dessa uppfattningar och ge privatpersonerna en 

mer riktig kunskap om vilken analyskälla man ska förlita sig på. Detta kan man göra på flera 

olika sätt. Det mest omfattande sättet är att direkt analysera rekommendationer från alla 

analyshus och se om de är vinstigvande eller träffsäkra, sådana undersökningar görs årligen. 

Sedan kan man som oss, fördela dessa analyshus och därefter ta reda på om det föreligger 

någon skillnad mellan dessa aktörer, då väljer man de mest intressanta och de mest populära 

aktörerna att studera. Denna studie kan genomföras genom en kvantitativ, kvalitativ eller en 

eventstudie. Vi valde dock den kvantitativa undersökningsmetoden för att samla in så mycket 

data som möjligt.  
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INLEDNING 

I det första kapitlet är syftet att läsaren ska få inblick i ämnets handling. Härlett från 

problemdiskussionen ska läsaren i slutet av det inledande kapitlet förstå undersökningens syfte 

och ändamålet.  

 

 

 
1.1 Bakgrund 

Aktierekommendationer förekommer ofta i dagens finansmarknad. Aktieanalytikerna som ger 

ut dessa aktierekommendationer måste ta hänsyn till många faktorer så att de kan ge ut en 

träffsäker aktierekommendation. Aktiepriser är väldigt känsliga för ny information och nya 

pressmeddelanden som innehåller nyheter som till exempel ett byte av VD på ett företag, varsel 

inom företaget eller nya investeringar. Det är därför viktigt för privatpersoner att inse faktum 

att det inte är säkert att man får tillbaka hela det satsade kapitalet på grund av att värdet på 

köpta aktier lika lätt kan minska i värde som det kan öka i värde. Ett råd som brukar ges till 

privatpersoner som är inställda på att investera i aktier är att sprida sina placeringar för att på så 

sätt minska risken för förluster. Privatpersoner blir även tipsade om att ta reda på fakta om det 

bolag som de är intresserade av att köpa aktier i. Det kan man göra genom att till exempel läsa 

bolagets årsredovisningar och läsa olika tidningsartiklar som rör bolaget. Detta för att få en så 

bred bild av bolaget som möjligt.
1
  

Under sommaren 2012 så blev det allt färre privatpersoner som köpte aktier enligt statistik från  

Avanza. Under juli månad var det endast 40 300 svenska privatpersoner som gjorde 

aktieaffärer, det är en siffra som är 17 procent färre än juni månad.
2
  

Idag är det lättare för privatpersoner att placera pengar i aktier och värdepapper än vad det var 

tidigare. Man kan snabbt, effektivt och till låga omkostnader placera kapital i börsnoterade 

bolag, man kan lika enkelt omplacera sin kapital eller sälja av de andelar man har.
3
 

Även om aktiehandeln har minskat till skillnad från tidigare år är aktieanalytikernas roll 

fortfarande viktig för aktiehandlarna.
4
 En analytiker har som uppgift att sammanställa 

information om företag och utifrån den informationen förutse det framtida värdet.
5
 Därför kan 

privatpersonerna förvänta sig att analytikerna gör bättre prognoser ju mer material de har 

                                                 
1
 Konsumenternas bank- och finansbyrå, ’finansinspektionen’, finansportalen.se 

2
 Jakobsson, J, ’Lägre intresse för aktier än på mycket länge’, Svenska Dagbladet, 30 augusti 2012, Näringsliv 

3S Hansson, Aktier Optioner, obligationer En introduktion ,Studentlitteratur AB , Sverige ,2005  ss. 14-15 
4Stockholm TT, ’Färre svenskar äger aktier’, Svenska Dagbladet, 29 augusti 2012, Näringsliv 
5P.B. Hägglund, Företaget som investeringsobjekt, EFI, Stockholm,2001, s. 18 
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tillgång till.
6
  Det viktiga för de privatpersonerna är att veta vilka man ska förlita sig på när det 

gäller val av analytiker.  

 

Netsurvey, som är ett undersökningsföretag undersökte hur internetanvändarna ser på de 

aktietips som cirkulerar i tidningarna. Resultatet visar att var tredje läsare har litet eller inget 

förtroende för de rekommendationer som publiceras på affärstidningarnas börssidor. Bankerna 

har dock mer förtroende, 32% av respondenterna svarade att de har mycket stort eller stort 

förtroende för aktierekommendationer som kommer från den egna banken.
7
 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det har varit blandade åsikter om just aktierekommendationer då det finns de som anser att det 

är utmärkt att det finns så att de som inte är så insatta i aktiemarknaden får en chans att etablera 

sig som aktiesparare. Många följer inte börsen varje dag och en rekommendation från en bank 

eller en annan aktör i den finansiella marknaden, som t.ex. en affärstidning kan väga mycket i 

val av vilken aktie man ska investera i.  

Överoptimistiska analyser leder till övervärderade aktier, detta enligt författarna John A. 

Doukas, Chansog Kim och Christos Pantzalis som studerade amerikanska analyshus mellan 

1980-2001. Studien innehåller tre olika studieobjekt, det första är att studera sambandet mellan 

överoptimistiska analyser med aktiepriser under en utvald period. Det andra studieobjektet är 

att undersöka om överoptimistiska analyser är associerade till högre avkastning. Det tredje 

studieobjektet är att undersöka huruvida pessimistiska analyser bidrar till undervärderade 

aktier. I studien ingår analyser från både banker och från affärstidningar.  Ett problem som 

författarna tar upp är att analytikerna från bankerna oftast får information för företaget som ska 

analyseras i förväg, innan denna information nått ut till allmänheten vilket kan ge analytikerna 

från bankerna en fördel. Detta medför till att journalisterna från affärstidningarna som 

publicerar aktierekommendationer får gräva fram information på egen hand, vilket kräver mer 

jobb men det kan även resultera i att journalisterna får tag på information som ännu inte nått 

analytikerna vilket kan vara en fördel för affärstidningarna.
8
 

Den amerikanska ekonomen Paul A. Samuelson som studerar prisförändringar på 

aktiemarknaden kommer fram till att det är obetänksamt att följa aktierekommendationer då 

                                                 
6 P.B. Hägglund, Företaget som investeringsobjekt, EFI, Stockholm, 2001, s.20 
7Petterssohn, T, ’Folk litar inte på tidningarnas aktietips’, Affärsvärlden, 2 april 2001 
8 J.A. Doukas Kim,  Chansog & C Pantshalis. Financial Managment. The Two Faces of Analyst Coverage, Vol. 34, No. 2,2005 ss. 99-125. 
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aktiemarknaden beter sig slumpmässigt. Enligt honom är det flera faktorer som påverkar 

aktiekurserna, som till exempel ny information om de börsnoterade bolagen samt 

oförutsägabara händelser på aktiemarknaden. Paul A. Samuelson rekommenderar inte att följa 

aktierekommendationer från varken banker eller affärstidningar på grund av att dessa 

aktierekommendationer endast är antaganden från analytiker.
9
 

   

Enligt Roni Michaely och Kent L. Womack präglas aktiemarknaden av en intressekonflikt 

mellan analytiker från de fristående institutionerna och analytiker från de finansiella 

institutionerna. På grund av detta genomfördes en bred undersökning på 391 börsnoterade 

bolag, där forskarna samlade in aktierekommendationer som var publicerade både utav de 

fristående analytikerna och de finansiella analytikerna. Forskarna beräknar avkastningen för att 

undersöka om intressekonflikten som rör insamling av information och skillnaderna i 

arbetsprocessen ger annorlunda resultat. De kommer fram till att aktierekommendationerna av 

analytikerna från de fristående institutionerna gav bäst resultat.
 10 

Erik Lidén genomförde en 

liknande studie när han jämförde aktierekommendationer från banker mot 

aktierekommendationer från affärstidningar. Till skillnad från Michaely och Womack kom 

Lidén fram till att det inte är lönsamt att följa köprekommendationer från varken banker eller 

affärstidningar.
 11

  Michaely och Womacks studie publicerades 1999 och Lidéns studie 

publicerades 2004, ur den aspekten är det intressant att få reda på om det har hänt några 

förändringar under dessa år och om någon av dessa två undersökningar fortfarande är pålitlig.  

Till skillnad från Michaelys och Womacks studie, samt Lidéns studie menar de tre forskarna 

James H. Bjerring, Josef Lakonishok och Theo Vermaelen att det är vinstgivande att följa 

aktierekommendationer som är utgivna av mäklarfirmor. Dessa tre genomför en eventstudie lik 

Lidéns studie, där de dock får annorlunda resultat. Den största skillnaden mellan Lidéns studie 

och de tre forskarnas studie är att Lidén genomför sin studie på den svenska marknaden medan 

de tre forskarna genomför studien på den kanadensiska och amerikanska marknaden.
12

  

 

De tidigare forskningar som har studerats ger författarna en bättre uppfattning om 

träffsäkerheten av aktierekommendationer och hur aktiemarknaden beter sig. Tidigare studier 

                                                 
9
 Samuelson P.A..,Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly, Industrial Management Review, 6:2 1965 

10
 R Michaely & K.L Womack. Conflict of Interest and the Credibility of Underwriter Analyst Recommendations. Review of Financial Studies, 

vol. 12, 1999 ss. 653-686. 
11

 Lidén E, Swedish Stock Recommendations: Information content or price pressure? .,Göteborg School of Economics and Commercial Law, 

Dept. of Economics, 19 November 2004. 
12

 JH Bjerring.; J Lakomishok & T Vermaelen ,Stock Prices and Financial Analysts’ Recommendations. The Journal of Finance,  vol. 38, No. 

1, 1983 ss. 187-204. 
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är dock äldre och mycket kan ha förändrats i aktiemarknaden sen dess vilket kan medföra att ett 

annat utfall kan ges i denna studie.  

 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har författarna valt att studera aktierekommendationer 

av banker och av affärstidningar för att se om det föreligger någon skillnad på träffsäkerheten. 

Detta ska besvaras med hjälp av följande frågeställning:  

 

 Skiljer sig aktierekommendationernas träffsäkerhet beroende på om de utfärdas av 

affärstidningar eller av banker? 

 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera bankernas och affärstidningarnas utfall av 

aktierekommendationer på den svenska aktiemarknaden. Detta genom att mäta träffsäkerheten 

på dess aktierekommendationer.  

 

1.5 Avgränsningar 
Vid insamling av data kommer avgränsningar endast ske på företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen. Undersökningen kommer bara att bestå av fokusering på aktieplaceringsråd. 

Dock bestämdes det att endast undersöka köp- och säljrekommendationer då en neutral 

aktierekommendation är svårare att få ett distinkt utfall av.  

 

 

 

 

 



11 

 

 

TEORI 

Det här kapitlet beskriver de teorier som vi kommer att tillämpa i föreliggande undersökning. 

Läsaren ska i detta kapitel  få en djupare förståelse av de finansiella teorier och ämnen som en 

förbindelse mellan de utvalda teorierna och aktierekommendationer. I slutet av kapitlet 

kommer utländska och svenska forskningar inom området behandlas.  

 

 

 

2.1 Random Walk Theory 
Teorin om Random Walk hävdar att det är lika stor sannolikhet att en aktie ökar i värde som att 

den ska minska i värde vilket med andra ord kan förklaras i att de prisförändringar en aktie 

utsätts för är helt och hållet slumpmässiga. Inom Random Walk Theory menar man att 

marknader är effektiva som betyder att priserna på marknaden är en summa av framtida 

förväntningar och hur det har sett ut ur historisk synvinkel.
13

 Anledningen till att marknaden är 

så slumpmässig är på grund av att priser justeras efter ny information som kommer in på 

marknaden och det är ingen som kan förutspå vilken information som kommer att bli tillgänglig 

i framtiden, vilket betyder att man heller inte kan veta hur prisjusteringarna kommer se ut i 

framtiden. I och med att prisjusteringar är slumpmässiga hävdar Random Walk Theory att det 

är lika stor chans att en individuell privatperson gör hög vinst som en professionell analytiker.   

En analytikers egentliga uppgift är att förutse vad aktiekursen kommer vara värderad till i 

framtiden. Det finns två sätt för analytikern att utföra denna analytiska process och den första 

metoden är en teknisk analys. Där ska analytikern studera olika grafer där prisnivån och 

prismönster visas. Den tekniska analysen är alltså det historiska som analytikern då studerar. 

Sedan finns det den fundamentala analysen vilket är den andra metoden och den görs för att 

utreda framtiden. Den studien görs genom att studera olika finansiella rapporter, nyckeltal och 

tillväxtmöjligheter.
14

 Ur denna studies synpunkt är denna teori mycket intressant detta för att 

det enligt Random Walk Theory är omöjligt för analytikerna att förutspå ett korrekt framtida 

värde på aktiekurserna.  

                                                 
13

Van Horne, James C. & Parker, George G. C., ´The Random-Walk Theory: An Empirical Test’, Fininacial Analysts Journal, Vol 23, No. 6, 

November-December 1967 ss. 87-92. 
14

E Fama., ‘Random Walks in Stock Market Prices’, Financial Analysts Journal, Vol. 21, No.5, September-Oktober 1965, ss. 55-59. 
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2.2 Behavioral Finance 
Behavioral Finance är en teori som hävdar att marknaden inte alltid är rationell på grund av att 

privatpersoner i marknaden kan påverkas av psykologiska processer samt att situationer på 

marknaden kan uppstå vilket gör att aktörerna i marknaden inte tillåts handla helt rationellt. 

Behavioral Finance uppkom för att motbevisa den traditionella finansen. Den traditionella 

finansen menar att privatpersoner är rationella i sina beslut och att människor överlag inte tar 

risker utan att få något av positivt värde tillbaka. Behavioural Finance menar att så inte är fallet, 

utan att människor visst tar risker utan att behöva vara garanterade något av positivt värde 

tillbaka.
15

 

Behavioral Finance menar även att irrationella privatpersoner har en inverkan på aktiepriserna 

på så sätt att dem inte är korrekt värderade. En privatperson som uppfattar viss information på 

fel sätt kan bidra till att aktiepriserna blir missledande, därför anser anhängare av Behavioural 

Finance teorin att det skulle vara välbehövligt att i vissa fall använda sig av 

värderingsmodeller. De som tror på den traditionella finansen hävdar att aktiepriserna aldrig 

kan vara fel eftersom att investerarna alltid är rationella och därför är priserna på 

aktiemarknaden så som de ska vara.
16

 

Privatpersoner kan även stirra sig blint på en viss bransch, till exempel till IT-branschen. IT-

bubblan växte alltmer under 1990-talet vilket ledde till att många trodde att det skulle fortsätta 

växa. Aktiepriserna blev skyhöga vilket till slut ledde till en börskrasch.
17

Det är i den meningen 

därför viktigt i studiens undersökning att använda denna teori då den behandlar aktiemarknaden 

på samma synsätt som studiens. Om en privatperson får fel information, eller i denna studie fel 

rekommendation kan detta leda till att aktiepriserna blir missledande. Pålitligheten måste därför 

undersökas hos de olika aktörerna för att undvika massor av förluster och börskrascher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

J.R. Ritter, Behavioral Finance, Pacifik-Basin Finance Journal, Vol. 11, Issue 4, September 2003, ss. 429-437. 
16N Barberis & R Thaler., Handbook of the Economics of Finance, Vol.1, Part B, 2003, ss. 1053-1128 
17 D Hillier, S Ross, R Westerfield, J Jaffe & B Jordan, , Corporate Finance, First European Edition, McGraw-Hill Education, UK, 2010, s. 
367 
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2.3 Flockbeteende 
Flockbeteende innebär att flera olika personer, på ett eller annat sätt, beter sig på ett liknande 

sätt vilket gör så att de utför likadana handlingar. Inom den finansiella världen kan man märka 

av detta fenomen genom att privatpersoner kan påverkas utav andra privatpersoner när det ska 

besluta sig om olika investeringar. Detta leder till att många utav aktörerna på marknaden rör 

sig åt samma håll.
18

Denna sorts beteende kan leda till att värdet på vissa tillgångar ökar, om det 

sker i en stor omfattning. Om många privatpersoner följer de aktierekommendationer som ges 

ut från banker eller affärstidningar kan det visas på aktiekursen, på samma sätt som nyheter och 

pressmeddelanden påverkar aktiekursen. 
19

 

Flockbeteende är ett beteende som sker runt omkring alla i vardagen, men den förekommer 

även på den finansiella marknaden. Detta beteende har visats ha en betydelse för den finansiella 

marknaden vilket leder till att även analytikerna påverkas. Tidigare studier har visat att 

analytiker sällan vill sticka ut från resten av de analyser som har getts ut och det leder till 

optimism och missvisande prognoser. Analytikerna anses ha en egenskap i att ofta vara 

överoptimistiska i sina analyser vilket kan förklaras i att de blir påverkade av företagsledningen 

och styrelsen. Detta på grund av att många analytiker oftast jobbar för olika mäklarfirmor och 

investmentbanker och därför vill de att aktiehandeln ska ökas och det sker genom 

överoptimism. Analytikerna vinner också på det sett ur ekonomisk synvinkel. Enligt De Bonds 

& Forbes undersökning kan man tydligt se att positiv information påverkar aktiepriset snabbare 

än vad negativ information gör, vilket också kan vara en orsak till att analytiker oftast ger 

optimistiska analyser. Oerfarna analytiker kan ha en tendens att ge ut negativ information 

                                                 
18Jr Schiller, Conversation, Information and Herd Behavior, Vol. 85, No. 2, 1995, ss 181-185 
19R.J. Nosfinger & W.R. Sias., , Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors, Vol. 54., No.6, 1999 ss 2263-2295 

Behavioral 

Finance 

Psychology 

Finance Sociology 
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fastän det kan vara skadligt medans erfarna analytiker undviker vara de första med att ge ut den 

negativa informationen.
20

 I och med att positiv information lättare kan påverka aktiekurserna 

kan man förvänta sig fler köprekommendationer än säljrekommendationer från både bankerna 

och affärstidningarna.  

 

Sammanfattningsvis ger de utsedda teorierna en bra funktion och illustration av 

aktiemarknaden. Det är då intressant att studera analytikernas träffsäkerhet när det finns starka 

teorier som tillsammans beskriver aktiemarknaden som en irrationell, slumpmässig och en plats 

där människor handlar likadant utan att veta varför. Litteraturen som vi nämnts tidigare rättar 

till uppfattningen om den rationelle aktören. De visar att analytikern inte alltid behöver förse 

marknaden med rationalitet och korrekthet.
21

  Analytiker som ger ut dessa rekommendationer 

anser sig veta framtida aktiepriser även om forskningen motsäger detta med starka och 

långvariga undersökningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20De Bondt, W.F.M. Forbes,. Herding in analyst earnings forecasts: Evidence from the United Kingdom, European Financial Management. 

Vol 5, 1999 s. 143-163 
21 P.B. Hägglund, Företaget som investeringsobjekt, EFI, Stockholm,2001, ss. 20 
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2.4 Tidigare forskningar 
 

2.4.1Utländska forskningsstudier 

I en studie som gjordes på de kanadensiska och amerikanska mäklarfirmornas aktieanalyser 

rekommenderar forskarna James H. Bjerring, Josef Lakonishok och Theo Vermaelen att följa 

aktierekommendationer som publiceras utav mäklarfirmor. Författarna genomförde en 

eventstudie där de först beräknade den normala avkastningen, för att sedan beräkna den 

abnormala avkastningen och till sist beräknades CAR.  Forskarna samlade in data från de 14 

största mäklarfirmorna och undersökte totalt 1600 aktierekommendationer från 221 olika 

börsnoterade bolag under en tidsperiod på fyra år, 1977-1981.
22

 Undersökningen som 

genomfördes gav ett positivt resultat på de utvalda analytikernas analyser, vilket ledde till att de 

rekommenderar att följa aktierekommendationerna från mäklarfirmorna. Till skillnad från 

andra studier menar dessa forskare att man ska följa aktierekommendationer, vilket intresserar 

oss mer i att undersöka om så verkligen är fallet. 

Paul A. Samuelson diskuterar i sin forskning ”Proof that properly anticipated prices fluctuate 

randomly” om marknadens irrationalitet. Han testar marknaden med sannolikhetsmodeller och 

kommer fram till att man inte ska sätta sig mycket i de etablerade teorier som har funnits 

tidigare om marknaden är rationell. De är inga bevis på att de konkurrensutsatta marknaderna 

fungerar väl. Spekulationer kring marknader är ingenting som tidigare teorier har tagit hänsyn 

till och de säger inte heller något om slumpmässigheten för prisförändringar är något bra vilket 

han själv kommer fram till. Irrationalitet uppstår i och med att marknaden påverkas av 

spekulationer som inte går att förutse, därför kan en privatperson inte vara säker på vinst vid en 

investering och tyckas ta ett rationellt beslut. Paul A. Samuelson baserar sin undersökning på 

att använda sannolikhetsmodeller för att ta fram faktorer som leder till att människan tar ett 

beslut och sedan analyserar han varför människan agerar som den gör.
23

 

En annan undersökning gjord av Roni Michaely och Kent L. Womack visar att 

aktierekommendationer från fristående analytiker ger högre avkastning än de finansiella 

institutionerna. Genomsnittet av en avkastning på aktieanalyser från de finansiella 

institutionerna låg på 2,7% till skillnad från 4,4%  på de aktieanalyserna som de fristående 

                                                 
22 JH Bjerring.; J Lakomishok & T Vermaelen ,Stock Prices and Financial Analysts’ Recommendations. The Journal of Finance,  vol. 38, No. 

1, 1983 ss. 187-204. 
23 Samuelson P.A..,Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly, Industrial Management Review, 6:2 1965 



16 

 

analytikerna publicerade.
24

 En viktig aspekt som Womack kom fram till var att även fast det 

var färre säljråd än köpråd så var det lättare för analytikerna att förutspå säljråden. Med tanke 

på att denna avhandling undersöker marknaden i Sverige kan studien få ett annat utfall, alltså 

att analytikerna från bankerna ger bättre avkastning.  

 

I en studie från 2005 som genomfördes av John A. Doukas, Chansog Kim och Christos 

Pantzalis analyserades analyshus mellan åren 1980-2001, om huruvida övervärderade aktier är 

förknippade med överoptimistiska analyser. Den kvantitativa studien som genomfördes visade 

att analytikerna har en direkt effekt på aktiekurserna genom analyserna som de publicerar. I 

studien kommer författarna fram till att analytikerna har en direkt effekt på aktiekurserna. 

Överoptimistiska analyser från analytikerna kan få privatpersoner att investera i en aktie som 

en analytiker rekommenderat, detta leder till att fler privatpersoner rör sig åt samma håll som i 

sin tur leder till att en aktie kan bli övervärderad. När investerarna drar slutsatsen att 

aktiekursen har goda förutsättningar att öka kommer de sannolikt att investera ett högre kapital 

vilket kommer att leda till lägre framtida avkastning, på grund av att aktierna är 

övervärderade.
25

  

Enligt författarna ger professionella analytiker helst inte ut negativ information på grund av att 

de vill att de mer oerfarna analytikerna går ut med det först, så att de professionella 

analytikerna inte riskerar sitt rykte vid en eventuell miss. Detta kan göra att förtroendet för 

analytiker minskar när det kommer fram att analytikerna endast rapporterar det som gynnar 

dem, och inte investerarna.  

Analyserna från bankerna kan skilja sig från analyserna från affärstidningarna då analytikerna 

från affärstidningarna ser sig själva som journalister medans analytikerna från banker ser sig 

själva som just analytiker. Analytikerna kan ha en fördel i att jobba inom bankväsendet då de 

har tillgång till information som ännu inte är öppen för allmänheten. Ur den aspekten kan det 

vara till en fördel att jobba inom bankväsendet som analytiker. Journalisterna kan dock gräva 

och få fram information på egen hand som stärker deras analyser och på det sättet kan 

journalisterna arbeta med fria händer och därmed få starka analyser.  

 

 

 

                                                 
24R Michaely & K.L Womack. Conflict of Interest and the Credibility of Underwriter Analyst Recommendations. Review of Financial Studies, 

vol. 12, 1999 ss. 653-686. 
25

 J.A. Doukas Kim,  Chansog & C Pantshalis. Financial Managment. The Two Faces of Analyst Coverage, Vol. 34, No. 2,2005 ss. 99-125. 
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2.4.2 Svenska forskningsstudier 

År 2004 publicerade Erik Lidén sin studie som han hade gjort mellan åren 1995 – 2000. Han 

använde sig av en event studie och studerade totalt 2282 aktierekommendationer som 

publicerades i affärstidningar och från banker på den svenska marknaden. Av dessa 2282 

aktierekommendationer var det 1918 köprekommendationer och 364 säljrekommendationer. 

Erik Lidén ansåg att det var lättare att endast studera den svenska marknaden eftersom att den 

är mindre i jämförelse med den amerikanska som är betydligt större. Därefter jämförde han 

affärstidningarnas aktierekommendationer gentemot bankernas aktierekommendationer. För att 

Lidéns undersökning skulle bli så tillförlitlig som möjligt så jämförde han aktiekursen innan 

och efter aktierekommendationens publicering. Lidén förklarar i sin studie att en 

aktierekommendation kan vara tillförlitlig dagen efter publiceringen men att det är helt tvärtom 

20 dagar efter publiceringen. Man ska, enligt Lidén, undvika köprekommendationer på 

långsiktigt håll från både analytiker och journalister eftersom att köprekommendationer endast 

håller i ett par dagar, sedan sjunker vanligtvis aktiekursen.
26

 

 

Erik Lidén benämner de som ger ut aktierekommendationerna som analytiker om de är från 

bankerna, och journalister om de publicerar aktierekommendationer åt affärstidningarna. Han 

menar att journalisterna anstränger sig mer än analytikerna på att samla in information och 

därför är säljråden från journalisterna mer träffsäkra. På grund av detta är 

säljrekommendationer mer lönsamma. I hans studie så kommer han även fram till att 

säljrekommendationer når ut till bankernas större kunder några dagar innan de publiceras.
27

 

Denna forskning från Erik Lidén är väldigt intressant för oss eftersom att han precis som denna 

uppsats har undersökt aktierekommendationer från både banker och affärstidningar på den 

svenska marknaden. Han samlade in betydligt fler köprekommendationer än 

säljrekommendationer, vilket denna studie troligtvis också kommer göra. Det återstår att se om 

det verkligen är så att journalisterna från affärstidningarna är mer träffsäkra i sina analyser än 

analytikerna från bankerna.   

 

 

 

 

 

                                                 
26Lidén E, Swedish Stock Recommendations: Information content or price pressure? .,Göteborg School of Economics and Commercial Law, 

Dept. of Economics, 19 November 2004. 
27B. Steiner , Köptipsen lurar många småsparare. Aktiespararen, No. 4, 2005, ss.6-10 
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METOD 

I detta kapitel beskrivs undersökningsmetoden, kvantitativ forskning. I början av kapitlet 

kommer läsaren först bli upplyst om hur det empiriska materialet ska samlas in, sedan beskrivs 

tillvägagångssättet för hur materialet ska bearbetas. Därefter ges en förklaring till alla 

analyshus som vi har valt att undersöka. 

 

 

3.1 Kvantitativ forskningsmetod 
Inom kvantitativ forskning arbetar man främst med siffror och data, därmed läggs fokus på 

kvantifiering. Vanliga tillvägagångssätt är enkätundersökningar och att studera statistik. Den 

mest skäliga grunden till att kvantitativ forskning används är att dessa undersökningsmetoder 

inte är särskilt kostsamma.
28

 

 

Den kvantitativa forskningsmetoden är bäst lämpad för denna studie då arbetsmaterialet är 

siffror och statistik som kommer samlas in från databaser som Thompson Reuters EcoWin och 

Privata Affärer. I studien kommer den deskriptiva statistiken att användas utav en metod där 

det insamlade materialet består av siffror och besvarar forskningsfrågan.
29

 

Detta insamlade material kommer därefter jämföras med varandra för att få en mer generell bild 

av aktierekommendationerna, jämförelsen kommer att redovisas med hjälp av diagram. 

 

 

3.2 Deduktiv ansats 
 

Med deduktiv ansats menas det att forskaren utgår ifrån tidigare teorier och testar dessa för att 

se om det överensstämmer med verkligheten
30

. Utifrån den tidigare kunskapen inom ett 

specifikt område, härleder forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk 

granskning. I första steget väljer författarna relevanta teorier att studera. I denna studie 

genomförs detta med tre relevanta studier som är Behavioural Finance, Flockbeteende och 

                                                 
28A Bryman & E Bell, Företagskonomiska forskningsmetoder,Liber ekonomi, Malmö, s. 85 
29R Patel & B Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Lund, 2011, ss. 

111.  
30A Bryman & E Bell, s.23 & s.588 
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Random Walk Theory. Sedan väljer författarna att jämföra teorierna med den insamlade datan 

för att bekräfta eller förkasta om dessa teorier överensstämmer med verkligheten.  

Det finns stora fördelar med att använda sig utav en deduktiv ansats. Enligt Glaser och Strauss 

är en teori aldrig fullständig, därför måste varje teori byggas på en systematisk insamling av 

empirisk data. Det är på grund av att det empiriska resultatet utgör grunden för den teoretiska 

uppfattning som är förknippad med studieobjektet som studeras. Med hänsyn till denna 

teoretiska uppfattning kan man antingen gå in i en debatt och bidra med en eventuell förändring 

i det nuvarande teoretiska synsättet, eller med hjälp av jämförande undersökningar av samma 

studieobjekt i andra sammanhang skapa en starkare grund för den teoretiska uppfattningen. På 

detta sätt kan även teorierna stärkas.
31

 

 

Den deduktiva tillsatsen tillämpas då studien har valt ut teorier om aktiemarknaden, som 

kommer studeras med hjälp av den insamlade empirin. Forskningsfrågan kommer då att 

besvaras genom att applicera teorierna på utfallet och se om det råder något samband mellan de 

resultat vi samlar in. Därefter är det som tidigare nämnt lämpligt att undersöka skillnaden 

mellan banker och affärstidningar.  

 

3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata innebär att forskaren inte själv samlat in materialet, utan det är material som 

redan är bearbetad. Forskaren har med stor sannolikt inte heller varit inblandad i insamlingen 

av data
32

. Sekundärdata kan både samlas kvantitativt och kvalitativt. 

Undersökningen kommer endast använda sig utav sekundär data, detta med hjälp av databasen 

EcoWin för att samla in historiska aktiepriser. Ecowin är en databas som innehåller 

makroekonomiska tidsserier samt historiska aktiepriser och finansiella data för börsnoterade 

företag från över 100 olika länder.  

 

 

 

3.4 Val av referensram 
Författarna använde sig utav Södertörns bibliotek för att införskaffa relevanta vetenskapliga 

artiklar, litteratur och tidigare forskningar till undersökningen. 

                                                 
31B.G. Glaser. & A.L. Strauss.: The discovery of Grounded theory , Aldine Publishing Co, New york 1967 
32A Bryman & E Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder ,Liber ekonomi, Malmö, 2005, ss. 231 
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Vad gäller journaler, vetenskapliga artiklar och tidsskrifter så nyttjades de mest pålitliga 

källorna. Den databas som användes mest var JSTOR men även andra liknande källor användes 

som till exempel Ecowin.   

Vid insamling av aktierekommendationer kommer placeringsguiden användas. 

Placeringsguiden är ett verktyg som Privata Affärer har på sin hemsida. Placeringsguiden 

tillhör Privata Affärer och skapades år 2000. I placeringsguiden kan man hitta många olika 

rekommendationer ifrån olika analyskällor, både från banker och från affärstidningar. 

Chefredaktör för Placeringsguiden är Fredrik Lindberg, och det var även honom en 

telefonintervju blev genomförd med. I denna intervju berättade Fredrik Lindberg att dess 

analytiker fritt väljer ut vilka aktierekommendationer de väljer att publicera beroende på hur 

marknaden ser ut och även vilka analyser som är mest intressanta för en privatperson. 

Placeringsguiden går igenom de aktierekommendationer som utomstående analyskällor har 

publicerat utan någon ändring på dom. Placeringsguiden är därför mycket effektiv för att snabbt 

få tag på aktierekommendationer ifrån den analyskälla som man vill ha en 

aktierekommendation ifrån.   

3.5 Tidsperiod 
Det bestämdes att undersökningsperioden bör sträcka sig över tre år, mellan den 1 januari 2010 

– 31 december 2012. Den treåriga tidsperioden är vald för att kunna spegla de olika 

börsutvecklingar som har skett under de senaste åren. En längre tidsperiod är inte möjlig, då 

äldre data på aktierekommendationer är svårtillgängliga samt på grund av tidsbrist.  

 

3.6 Urval av aktieanalytiker 
Analytikernas köp -och säljrekommendationer från banker och affärstidningar kommer 

studeras. I boken ”Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and 

Cultural Analysis”, skriver David Deacon att ett vanligt förekommande typ av icke-

sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menar Deacon att man 

väljer ut de observationer som är lättillgängliga. Han beskriver även två olika sorters 

bekvämlighetsurval, dessa två är svagt bekvämlighetsurval och stark bekvämlighetsurval. Svagt 

bekvämlighetsurval betyder att forskaren väljer respondenter som finns närmast till hands. 

Starkt bekvämlighetsurval betyder att forskaren väljer ut de grupper som har en stark koppling 

till ämnet.
33

 Studien har ett starkt bekvämlighetsurval då aktierekommendationer från de fyra 

                                                 
33D Deacon; Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis, Hodder Arnold, London ,1999, 
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största bankerna i Sverige valts ut samt fyra välansedda affärstidningar. Dessa 

aktierekommendationer kommer därefter testas med utvalda modeller.  

 

De utvalda bankerna är Swedbank, Handelsbanken, Nordea och Skandinaviska Enskilda 

Banken. Anledningen till att vi har valt dessa fyra banker är för att de tillsammans innehar en 

stor andel av den svenska befolkningen som kunder. 
34

 

När det skulle bestämmas kring vilka tidningar som skulle studeras utgick studien främst ifrån 

tillgängligheten som finns på deras aktierekommendationer från deras analytiker. Därefter var 

det viktigt att dessa tidningar var igenkända inom den finansiella marknaden i Sverige. De 

affärstidningar som valts till studien är Börsveckan, Aktiespararna, Affärsvärlden och Veckans 

Affärer.  

 

 

3.7 Banker 

 

3.7.1 Handelsbanken För institutionella placerare erbjuder Handelsbanken dagligen nyheter 

om 300 företag i norden. För de privata investerarna kan man boka tid för rådgivning om 

placeringar. Aktierekommendationerna som Handelsbanken publicerar uppdateras kontinuerligt 

och är tillgänglig för Handelsbankens kunder.
35

  

 

3.7.2 Skandinaviska Enskilda Banken blev valt till bästa analyshus 2012 i en rankning 

som gjordes av Financial Hearings och Affärsvärlden. Aktierekommendationerna som SEB 

publicerar finns tillgängliga till deras kunder på SEB:s internetsida och de erbjuder även privat 

rådgivning för nya placerare.
36

  

 

3.7.3 Nordea har två olika aktiehandelstjänster. Den ena heter Aktiehandel Classic där man 

kan handla aktier, värdepapper och få information om börsnoterade bolag. Den andra heter 

Aktiehandel Trader som är en uppgradering av Aktiehandel Classic, där kan man förutom de 

tjänster man har i classic, även få affärsstöd och tillgång till större handelsplatser världen 

över.
37

  

                                                 
34 Svenska bankföreningen, De fyra storbankerna, September 2011 
35 Handelsbanken, ’Placeringstips’ 
36 Skandinaviska Enskilda Banken, ’About SEB’, SEB Group 
37 Nordea, ’Handla och placera’, Sparande 
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3.7.4 Swedbank AB ger ut ett veckobrev till sina kunder som kallas för Aktienytt. I detta 

veckobrev kan man läsa om kortfattade analyser om företagshändelser och händelser runt om i 

världen som är associerad med ekonomi. Swedbank har även en tilläggstjänst som kallas för 

Affärscenter aktiehandel, där man kan få tillgång till professionell diskussionspartner om man 

skulle behöva stöd i val av vilka aktier man ska handla med.
38

  

 

3.8 Affärstidningar 
 

3.8.1 Affärsvärlden valdes till årets tidskrift 2009 och har vid flera tillfällen prisats för sin 

journalistik. Affärsvärlden har omkring 97 000 läsare varje vecka.
39

 Affärsvärldens analytiker 

ger ut rekommendationer i tidsskriften varje månad, och uppdaterar dagligen analysinformation 

på sin internetsida.
40

 

 

3.8.2 Börsveckan har ca. 170 000 unika besökare på sin hemsida varje månad, enligt Gunnar 

Wrede på Börsveckan.
41

 Prenumererar man på Börsveckan får man tidningen hemskickad 42 

gånger per år. I tidningen kan man hitta analyser på 100-tals börsbolag per år. Man kan hitta 

analyser om både stora börsbolag och mindre börsbolag som större banker oftast inte bryr sig 

om att publicera information om.
42

  

 

3.8.3 Aktiespararna har cirka 135 000 läsare varje månad och de har ungefär 71 000 

medlemmar i sitt förbund. Aktiespararna har ett dotterbolag som heter Aktieinvest som har 

kontor i Stockholm, där erbjuder de placeringsråd till sina kunder.
43

  

 

 

3.8.4 Veckans Affärer når upp emot 39 000 läsare.
44

 Veckans Affärer har sina egna 

analytiker som publicerar aktierekommendationer i affärstidningen. Veckans affärer skickar ut 

sina tidningar till sina prenumeranter hela 41 gånger per år.
45

 

                                                 
38 Swedbank, ‘Aktier’, Privat 
39Affärsvärlden redaktion, ’Affärsvärlden drar ifrån konkurrenten’, Affärsvärlden, 9 juni 2011, Nyheter. 
40

 Affärsvärlden redaction, ‘Leder bästa analyshuset’, Affärsvärlden, 19 juni 2012, Nyheter 
41Wrede, Gunnar, Ansvarig utgivare, Börsveckan. (Telefonintervju) 2012-12-04 
42Avanza Bank, Nyheter & Analyser, Externa tjänster. 
43Aktiespararna, ’Aktieinvest’, Aktieinvest 
44Östlund, M, ’Ras för veckans affärer’. Dagensmedia.se, 27 maj 2011, Dagspress 
45 Mellgren, Martin, Marknadschef, Veckans Affärer. (Telefonintervju) 2013-01-10 
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3.9 Tillvägagångssätt 
För att läsarna lättare ska kunna förstå det tillvägagångssätt som valts till undersökningen, 

kommer vi att stegvis visa hur aktierekommendationerna kommer att granskas. Det föreföll 

intressant att undersöka aktierekommendationerna utefter fyra olika utfall. Det första utfallet är 

en jämförelse med den procentuella förändringen från och med den dagen 

aktierekommendationen publicerades och dagen efter publiceringen. I det andra utfallet 

kommer den femte dagen efter publiceringen av aktierekommendationen att undersökas. I det 

tredje, respektive fjärde utfallet kommer skall det undersökas om den tionde samt den trettionde 

dagen efter publiceringen. Orsaken till att studien inleds med att studera hur aktiekursen rört sig 

dagen efter publiceringen är för att få reda på om analytikernas kunskap om framtida händelser 

verkligen överensstämmer med aktieutvecklingen. Med andra ord, få reda på om dessa 

aktierekommendationer är träffsäkra dagen efter publiceringen.”Träffsäker”, i denna studie 

innebär att aktiekursen ska ha utvecklats i den riktning aktierekommendationen pekar åt, det 

vill säga, att aktiekursen har gått upp om det är en köprekommendation, eller ner om det är en 

säljrekommendation.  

Ur ett kortare tidsperspektiv förefaller den första dagen samt  den femte och den tionde dagen 

är lämpliga  för att studera pålitligheten och träffsäkerheten från aktierekommendationen. 30 

dagar valdes för att det motsvarar ett längre tidsperspektiv.  

 

Formeln som kommer nyttjas i denna studie ser ut på detta sätt; Beteckningen Pp är dagen då 

aktierekommendationen publicerades, P1 är beteckningen för aktiekursen dagen efter 

publiceringen. P5 är beteckningen för aktiekursen den femte dagen, P10 är beteckningen för 

aktiekursen tio dagar efter publiceringen och P30 är för aktiekursen 30 dagar efter 

publiceringen. Studien kommer att jämföra aktiekursen på dessa fyra utfall i jämförelse med 

publiceringen, Pp, för att få den procentuella skillnaden på aktiekursen.  

 

 

STEG 1 

 

Den procentuella aktiekursutvecklingen för dag 1 

Dag1  
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Ex. Hennes & Mauritz AB 

Pp = 100  (2010-10-01) 

P1 = 101 (2010-10-02) 

 

Dag1  

Ovanstående uppgifter är påhittade för att förenkla förståelsen av modellen.  

 

I detta exempel har bara en beräkning gjorts för dagen efter publiceringen men i 

undersökningen kommer vi, som vi tidigare nämnt, att även beräkna den femte ,den tionde och 

den trettionde dagen med hjälp av ovanstående beräkningsmodell.  

 

STEG 2 

I nästa steg väljs ut antal träffade och missade aktierekommendationer av alla affärstidningar 

och banker för att sedan göra ett medelvärde av alla perioder tillsammans. I den här beräknas 

den genomsnittliga träffsäkerheten för första, femte, tionde och trettionde dagen. Exempel 

följer här nedan: 

 

 
 

 

 

 

Atf: Antal träffade rekommendationer 

n: total antal rekommendationer 

 

 

Anta att det totala antal köprekommendationer för alla affärstidningar i period 1, dvs (Dag 1)  

är 100. 

Antal träffade köprekommendationer av dessa 100  är 49 stycken. 

Medelvärdet för dag 1 blir därmed: 

 

 
 

Denna procentuella träffsäkerhet beräknar vi på samma sätt för Dag 5, Dag 10 och Dag 30. 

 

 Slutsatsen kommer dras utifrån sista steget och då jämförs utfall för köp och sälj 

rekommendationer mellan affärstidningar och banker för respektive perioder.  
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3.10 Reliabilitet 
Reliabilitet är måttets pålitlighet och följdriktighet, dvs. hur pass trovärdig måttet är.

46
 I 

undersökningen så anser vi att vi har en relativ hög reliabilitet, detta på grund av att vår 

insamlade data är publicerad av placeringsguiden som utan några ändringar publicerar 

aktierekommendationer från banker och affärstidningar. Placeringsguiden är en investerings 

verktyg som är skapad av privata affärer, eftersom privata affärer är nordens största 

privatekonomiska magasin så ökar även studiens reliabilitet.4748Vad gäller aktiekurser så 

använder vi Ecowin som skapades år 1994. Stora kunder som Ecowin har är bland annat 

Riksbanken, svensk näringsliv och Nordea riksbank.
49

Det bör även tilläggas att tidsperioden på 

tre år kan kännas en aning för kort. Denna tidsperiod har dock valts på grund av tidsbrist och att 

äldre aktierekommendationer inte är lättillgängliga.  

3.11 Validitet 
Med validitet menas det att om man verkligen mäter det som ska mätas, dvs. om man besvarar 

syftet i forskningen.
 50

 Metoden och teorierna som är valda för undersökningen har granskats 

noggrant och den insamlade data för aktierekommendationer och aktiekurser kommer ifrån 

EcoWin och Privata Affärer, vilka är pålitliga källor. Estimeringsperioden i undersökningen 

kan komma att ifrågasättas. Den valda estimeringsperioden är fyra olika perioder; en dag, fem 

dagar, tio dagar och 30 dagar efter publiceringsdatumet. En ökning av estimeringsperioden kan 

komma att ge ett annorlunda resultat då aktiekurser dagligen förändras. Tidigare 

undersökningar har dock använt sig av liknande estimeringsperioder vilket ökar validiteten för 

denna undersökning. 

 

 

 

                                                 
46 A Bryman & E Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder , Liber ekonomi, Malmö, 2005 ss. 93 
47A Bryman & E Bell., Företagsekonomiska forskningsmetoder , Liber ekonomi, Malmö, 2005 ss. 94 
48Hammarlund, P, ’Privata Affärer – Nordens största privat-ekonomiska magasin’, Privata Affärer, 22 november 2012, Bonnier Tidskrifter 
49 Realtid, ’Reuters köper svenska EcoWin’, Realtid.se, 6 oktober 2005. 
50Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber ekonomi, Malmö, 2005 ss. 95 
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EMPIRI 
 

I det här kapitlet redovisas det bearbetade materialet med hjälp av diagram. Det framgår en 

kort beskrivning under varje figur för att underlätta förståelsen för alla diagram och tabeller. 

Kapitlet avslutas med en analys över den insamlade data.  

 

 

Totalt undersöktes 617 aktierekommendationer. 433 av dessa var publicerade av banker och 

184 var publicerade av affärstidningar. Av dessa 617 aktierekommendationer var det totalt 340 

köprekommendationer och 93 säljrekommendationer från bankerna och 161 

köprekommendationer  och 40 säljrekommendationer från affärstidningarnas sida. Vi har 

vidare satt in det bearbetade materialet i stapeldiagram för att underlätta utfallet av vår 

undersökning.  

4.1 Resultat av empirin 
 
Figur 1; Träffsäkerheten för Dag 1 

 
Källa: Egen beräkning 

 

 

I Ovanstående figur 1 beskrivs den procentuella träffsäkerheten för banker och affärstidningar 

och här visas att affärstidningarna har högre träffsäkerhet än bankerna vad gäller både köp- och 

säljrekommendationer. Affärstidningarna har 5% högre träffsäkerhet än bankerna vid 

köprekommendationerna, och det även vid säljrekommendationerna.  
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Det var totalt 340 köprekommendationer från bankerna som undersöktes och utav dessa var det 

197 stycken som var träffsäkra. För affärstidningarna undersöktes 161 köprekommendationer 

varav 101 var träffsäkra. Vad gäller säljrekommendationer undersöktes 93 

säljrekommendationer från bankerna varav 64 stycken träffsäkra. Totalt undersöktes 40 

säljrekommendationer från affärstidningarna och utav dessa så träffade 29 stycken under den 

första dagen.  

 
Figur 2; Träffsäkerheten för Dag 5 

 
Källa: Egen beräkning 

 

I Figur 2 beskrivs de procentuella träffsäkerheten för banker och affärstidningar för den femte 

dagen efter publiceringsdatumet av aktierekommendationen. Skillnaden för träffsäkerheten 

mellan affärstidningarna och bankerna är tydligare för den femte dagen. Affärstidningarna har 

en träffsäkerhet på 69% medan bankerna har en träffsäkerhet på 55% för 

köprekommendationerna. Detta är en skillnad på 14%. Vid säljrekommendationerna har 

bankerna en träffsäkerhet på 69% medan affärstidningarna har en träffsäkerhet på 78%. Det är 

alltså återigen affärstidningarna som har en högre träffsäkerhet med en procentuell skillnad på 

9%.  

 

Totalt undersöktes 340 köprekommendationer för bankerna varav 187 utav dessa var träffar. 

161 köprekommendationer för affärstidningarna undersöktes där 112 utav dessa var träffar. Vid 

säljrekommendationerna var det totalt 93 stycken från bankerna som undersöktes och utav 

dessa var det 64 som träffade. För affärstidningar var det totalt 40 säljrekommendationer som 

undersöktes varav 31 av dessa var träffar. 
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Figur 3; Träffsäkerheten för Dag 10 

 
Källa: Egen beräkning 

 

Figur 3 visar den procentuella träffsäkerheten för bankerna och affärstidningarna för den tionde 

dagen. För köprekommendationerna visar tabellen att bankerna hade en träffsäkerhet på 53% 

medan affärstidningarna hade en träffsäkerhet på 61%, vilket är en skillnad på 8% till 

affärstidningarnas fördel. För säljrekommendationerna visar både bankerna och 

affärstidningarna återigen bättre resultat än för köprekommendationerna där bankerna har en 

träffsäkerhet på 59% samtidigt som affärstidningarna har en träffsäkerhet på 75%, vilket är en 

skillnad på 16%. 

 

Den tionde dagen undersöktes totalt 340 köprekommendationer för banker varav 181 av dessa 

var träffsäkra och 161 köprekommendationer för affärstidningar där 99 av dessa var träffsäkra. 

Vad gäller säljrekommendationer undersöktes totalt 93 aktierekommendationer för banker  

varav 62 av dessa var träffsäkra och 40 säljrekommendationer för affärstidningarna där 30 

stycken var träffsäkra.  
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Figur 4; Träffsäkerheten för Dag 30 

 
Källa: Egen beräkning 

 

Ovanstående figur 4 visar den procentuella träffsäkerheten för köp- och säljrekommendationer 

för den trettionde dagen. Gällande köprekommendationerna kan man se att bankerna har en 

träffsäkerhet på 52% medan affärstidningarna har en träffsäkerhet på 58% vilket är en skillnad 

på 6%. Vid säljrekommendationerna är det återigen affärstidningarna som har en högre 

träffsäkerhet med 70% medan bankerna har en träffsäkerhet på 66% vilket är en skillnad på 

4%. 

 

Det var totalt 340 köprekommendationer som studerades för banker, utav dessa var det 177 

som var träffsäkra. För affärstidningarna var det 93 stycken utav 161 undersökta 

köprekommendationer som var träffsäkra. Angående säljrekommendationer var det totalt 61 av 

93 säljrekommendationer som var träffsäkra. För affärstidningarna var det totalt 28 stycken 

träffar av totalt 40 säljrekommendationer.  
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4.2 Analys av empirin 
 

I det tidigare delkapitlet, ”Resultat av empiri”, fastställdes det att affärstidningarna är mer 

framgångsrika i sina aktierekommendationer i jämförelse med banker avseende sälj- och 

köprekommendationer. Med tanke på detta resultat är det ingen tillfällighet att affärstidningar 

har bättre resultat än bankerna under alla fyra perioder. Träffsäkerheten för 

köprekommendationerna i alla dessa fyra perioder ligger mellan intervallet 52%-69% för både 

affärstidningarna och bankerna. För säljrekommendationer ligger denna intervall på mellan 

59%-78%.  

 

 

Att följa aktierekommendationer är kanske inte det bästa alternativet utifrån den insamlade 

empirin, men människor agerar irrationellt på marknaden. Detta bekräftar teorin Behavioral 

Finance, som påstår att människor har en tendens att vara ute efter att göra vinst på kort sikt 

och detta leder oftast till att människan tar irrationella beslut. Även Paul. A Samuelson menar 

att det är slumpen som avgör hur det går för aktiekurserna då det inte går att förutspå framtida 

händelser. Han menar även att irrationella besluttaganden tas från människor precis som 

Behavioral Finance påstår.  Väljer man att följa aktierekommendationer är chansen högre att få 

avkastning om man följer affärstidningarna, snarare än bankernas aktierekommendationer. 

Detta är dock inte det säkraste sättet att göra en investering på, speciellt för privatpersoner som 

vill uppnå en vinst på kortsikt som Behavioral Finance beskriver.  

Något som leder till att privatpersoner tar felaktiga beslut är förtroendet till 

aktierekommendationer och analytiker inom det finansiella området. Ny information och nya 

händelser på marknaden är faktorer som analytiker inte kan förutspå. Detta enligt Random 

Walk Theory, som påstår att marknaden präglas av flera olika faktorer och att priserna på 

marknaden är helt slumpmässiga. I ett fall där köprekommendationer för affärstidningar som 

högst har en träffsäkerhet på 69% och för banker 58%, kan denna teori bekräftas, då dessa 

resultat skulle vara mycket högre om analytikerna hade en tendens att kunna förutspå framtida 

händelser på marknaden. Enligt Random Walk Theory är det nästan lika hög chans för en 

privatperson som för en professionell analytiker att generera vinst. Random Walk Theory 

påstår även att det finns fundamentala analyser för analytikerna som kan skapa ett antagande 

om framtiden. Det är även därför privatpersoner förlitar sig på dessa analytiker då dessa 

analyser kan skapa en uppfattning om att analytiker är mer påläst än privatpersoner. 

Vidare kunde det konstateras att både affärstidningarna och bankerna har högre träffsäkerhet 

vid köprekommendationer under Dag 1 och dag 5 än vid Dag 10 och Dag 30 där affärstidningar 
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som tidigare nämnt har en högre träffsäkerhet än bankerna. Orsaken till högre träffsäkerhet i 

Dag 1 och Dag 5 kan enligt Flockbeteende förklaras med att privatpersoner beter sig på samma 

sätt vid ny information. En aktierekommendation som publiceras från en välkänd affärstidning 

eller bank kan leda till att fler privatpersoner satsar kapital i den specifika aktien och det leder i 

sin tur att aktiekursen på den aktien kan komma att öka. Det medföljer till att andra 

privatpersoner som upptäcker att aktien rört sig uppåt kan också komma att investera i den 

aktien. På detta sätt beskriver Robert J. Shiller flockbeteende, där han även menar att 

aktieanalytiker har en tendens att vara överoptimistiska. Inom detta ämne har även författarna 

John A. Doukas, Chansog Kim och Christos Pantzalis studerat, där de kommer fram till att 

analytikernas överoptimistiska analyser bidrar till övervärderade aktier. En annan viktig aspekt 

som dessa författare kommer fram till är skillnaden i arbetsprocessen mellan finansiella 

analytiker och journalisterna. De kommer fram till att analytikerna från bankerna har tillgång 

till information som ännu inte publicerats till allmänheten medan journalisterna får hitta 

information på dess egna sätt. Detta kan förknippas till studien där man ser att affärstidningarna 

har fått bättre resultat än bankerna. Dessa fria händer som journalister har vid insamling av 

information kan leda till att de får bättre resultat. Vidare beskriver författarna 

säljrekommendationerna som kommer ut från analytikerna. De menar att analytikerna från 

bankerna väntar med att ge ut negativ information, detta kan man även se i undersökningen där 

affärstidningarna även där har högre träffsäkerhet än bankerna vid säljrekommendationer.  

 

James H. Bjerring, Josef Lakonishok och Theo Vermaelen som studerade 

aktierekommendationer från mäklarfirmor kom fram till att det är vinstgivande att följa 

aktierekommendationerna som kommer ifrån dessa. Samtidigt som det är, enligt deras studie, 

lönsamt att följa mäklarfirmornas råd så kan man fastställa utifrån studiens empiri att det inte 

alls är lika lönsamt att följa råden från varken banker eller affärstidningar. Däremot, med 

hänsyn till Womacks studie kan de procentuella träffarna i undersökningen uppfattas som höga 

när det i själva fallet innebär stora risker att investera sina pengar i en aktie där chansen att 

lyckas få avkastning som endast är 69% som bäst. Erik Lidén hade i sin undersökning från 

2004 kommit fram till att det skulle vara lönsamt för en privatperson att följa säljråden från 

analytiker då de är mer träffsäkra än köprekommendationer. Womack är inne på samma spår 

som Lidén och menar att det är lönsammare att följa säljrekommendationer. Lidéns och 

Womacks slutsatser kunde bekräftas där säljrekommendationerna har högre träffar än 

köprekommendationerna. I studien har säljrekommendationerna för affärstidningarna 70%-78% 

chans att få en träff medan bankernas intervall ligger på 59%-69%. Womack, som även 
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undersökte avkastningen för aktieråden mellan de finansiella och fristående institutionerna 

bekräftar att de fristående institutionernas aktierekommendationer gav högre avkastning än de 

finansiella institutionerna. Med hänvisning till den insamlade data har liknande utfall som 

Womack uppnåtts, där affärstidningar har högre träffar än bankerna under de fyra perioder som 

undersökts under studiens gång.  

 

Resultatet som observerats kan uppfattas på flera olika sätt. Detta på grund av att alla 

privatpersoner har olika sorters förväntningar på sina investeringar. Vissa vill göra vinst på kort 

sikt medan andra vill göra vinst på en längre sikt. Det bästa resultat som observerades angående 

köprekommendationer utifrån den insamlade datan var Dag 5 från affärstidningar där 

träffsäkerheten låg på 69% chans för träffsäkerhet. Det kan uppfattas som ett bra resultat, men 

man skulle kunna vända på det och skriva det som 31% risk att förlora sina pengar och då ser 

inte dessa siffror så lockande ut.  
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SLUTSATS 

I det sista och avslutande kapitlet behandlas först det studien kommit fram till, sedan 

genomförs en avslutande diskussion där slutsatsen diskuteras i samband med subjektiva 

reflektioner kring slutsatsen. Kapitlet avslutas med kritik mot undersökningen samt förslag till 

vidare forskning. 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka banker och affärstidningars utfall av 

aktierekommendationer på den svenska aktiemarknaden. Detta genomfördes genom att mäta 

träffsäkerheten på dess aktierekommendationer som publiceras. Frågeställningen som 

tillämpades löd följande: 

- Skiljer sig aktierekommendationernas träffsäkerhet beroende på om de utfärdas av 

affärstidningar eller av banker?  

Resultatet visar att affärstidningarna har en högre träffsäkerhet än bankerna vid både köp- och 

säljrekommendationer. Bästa resultatet för affärstidningarna var 69% träffsäkerhet under  den 

femte dagen för köprekommendationer, och 78% träffsäkerhet under den femte dagen för 

säljrekommendationer. Bankernas bästa resultat var 58% träffsäkerhet under den första dagen 

för köprekommendationer och 69% träffsäkerhet för säljrekommendationer, både under den 

första dagen och under den femte dagen efter publiceringsdatumet.  
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5.1 Avslutande diskussion & egna reflektioner 

Tidigare studier har visat att privatpersoner har större förtroende för banker än för 

affärstidningar när det gäller val av vilka man ska följa vid publicering av 

aktierekommendationer. Bankerna har ofta ett större nätverk än affärstidningarna vilket kan 

bidra till att de har mer information om de börsnoterade bolagen än affärstidningarna som kan 

vara en faktor till att privatpersoner har mer förtroende för bankerna än affärstidningarna. 

Undersökningen visar dock att det är affärstidningarna som hade högre träffsäkerhet vid alla 

fyra perioder som undersöktes. Detta resultat kan komma att förvåna många privatpersoner som 

tidigare förlitat sig på bankerna. Det kan bero på att journalisterna från affärstidningarna kan 

anstränga sig mer för att få fram information som ännu inte nått analytikerna från bankerna och 

det är information som stärker aktierekommendationerna som bidrar till att de blir träffsäkra. 

Ytterligare en stark faktor till att bankerna har fått sämre resultat än affärstidningarna är att 

bankerna sällan vill gå ut med negativ information, säljrekommendationer, om alla 

börsnoterade bolag. Analytiker från banker ger oftast ut optimistiska aktierekommendationer 

om bolag som de har något sorts samarbete med, vilket kan vara en orsak till att de ger ut flera 

köprekommendationer som riskerar vara inkorrekta.  

I resultaten ser man även att både bankerna och affärstidningarna visar högre träffsäkerhet den 

första och den andra perioden (Dag1 & Dag5) än den tredje och fjärde perioden (Dag10 & 

Dag30). Detta kan vara på grund av flockbeteendet som avhandlats i teorikapitlet. När 

aktierekommendationen publiceras kan många privatpersoner följa aktierekommendationen 

vilket leder till att aktiekursen blir övervärderad, innan den efter några dagar återgår till sitt 

fundamentala värde.  

Den procentuella träffsäkerheten för affärstidningarna, där det bästa resultatet för 

träffsäkerheten på köprekommendationer är 69% för dag fem, kan dock komma att ifrågasättas 

om det verkligen är ett bra resultat. Man kan vända på siffrorna och istället skriva det som att 

det var 31% risk till att inte få avkastning på sitt investerade kapital, som minst.  

Jämfört med tidigare studier har denna studie i princip kommit fram till samma slutsats som 

Womack kom fram till i sin studie. Skillnaden mellan denna undersökning är att den beräknar 

utvecklingen av aktiekursen medan Womack beräknar avkastningen. I hans studie kommer han 

fram till att de fria institutionerna har bättre resultat än de finansiella institutionerna, vilket även 

uppsatsens undersökning kommer fram till.  
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5.2 Metodkritik 
 

Att använda sig utav deduktion som forskningsansats kan vara en nackdel i den avhandlade 

undersökningen. Det kan bidra till att en begränsad synvinkel inom vetenskapsområdet skapas 

på grund av att den alltid utgår ifrån teorier och därför avtar möjligheten till nytänkande.
51

 

Objektiviteten i undersökningen kan dock förstärkas genom att använda sig utav en deduktiv 

forskningsansats, detta på grund av att forskaren använder härleder ur befintliga teorier. 
52

 

Pearsons Correlation, P-värdet, hade varit ett alternativ till belysa empirin. Aktiekurserna 

ändras dock dagligen, ofta med enstaka decimaler vilket gör att det inte är optimalt att beräkna 

P-värdet då resultaten blir 0.99 vilket kan ge ett missvisande resultat för denna undersökning. 

Även estimeringsperioden kan kritiseras då 30 dagar kan kännas för kort.  

Under undersökningen har det rått en medvetenhet om att vissa analytiker har uppsatta 

målkurser inom en viss tidsram. Med träffsäkerhet syftades det på den utveckling aktiekursen 

får efter att en aktierekommendation har publicerats.  

Tidsperioden kan också kritiseras då tre år kan kännas för kortsiktigt. Den treåriga tidsperioden 

kan bidra till att validiteten i denna undersökning blir svagare. Denna tidsperiod valdes dock på 

grund av tidsbrist samt tillgängligheten på aktierekommendationer som är äldre än tre år. 

Michaely och Womack använde sig dock också utav en treårig tidsperiod i deras studie. Lidén 

använde sig däremot av en femårig tidsperiod. Med dessa två studier i åtanke kan den treåriga 

tidsperioden i denna uppsats ändå kännas rimlig.  

 

Något som kan kritiseras är att antalet aktierekommendationer var betydligt fler från bankerna 

än från affärstidningarna. Detta kan anses vara en nackdel för bankerna då de publicerar fler 

aktierekommendationer vilket kan bidra till att resultaten blir sämre då de får fler tillfällen på 

sig att publicera aktierekommendationer som inte varit träffsäkra. Detta påstående kan dock 

tillbakavisas då det även kan antas som att bankerna haft fler chanser på sig att publicera 

träffsäkra aktierekommendationer vilket skulle kunna bidra till en högre träffsäkerhetsstatistik.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 A Bryman & E Bell., Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber ekonomi, Malmö, 2005 ss. 25 
52

 R Patel & B Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Lund, 2003, ss. 23. 
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5.3 Förslag till vidare studier 
 

Det hade varit intressant med en fortsatt studie där tidsperioden hade varit längre än tre år, till 

exempel fem till tio år. Det hade kunnat bidra till ett annorlunda resultat än det som fastställdes 

i denna studie. Något som även hade varit intressant är att öka estimeringsperioden till 60-120 

dagar efter publiceringsdatumen. Övriga förslag till fortsatta studier är om det är av betydelse 

för banker eller affärstidningar att publicera aktierekommendationer om Large Cap gentemot 

Mid Cap eller Small Cap.  
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 Wrede, Gunnar, Ansvarig utgivare, Börsveckan. (Telefonintervju) 2012-12-04 

Bilagor 

 

 

Biliga 1 :Köprekommendationer från affärstidningar 
 

 

 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

12 7   13 6   10 9   15 4 
 

Affärsvärlden 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

24 24   32 16   33 15   27 21 
 

 

Börsveckan 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

38 17   36 19   29 26   25 30 
 

 

Veckans affärer 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

27 12   31 10   27 13   26 13 
 

Totalt 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

101 60   112 51   99 62   93 68 
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Bilaga 2: Säljrekommenationer för affärstidningar 
 

Affärsvärlden 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

13 5   14 4   12 6   11 7 
 

 

Aktiespararna 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

6 1   5 2   6 1   5 2 
 

Börsveckan 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

6 0   6 0   6 0   6 0 
 

Veckans Affärer 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

4 4   6 3   6 3   6 3 
 

Totalt 

 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

29 10   31 9   30 10   28 12 
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Bilaga 3 :Köprekommendationer för banker 
 

 

Swedbank 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   
Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

31 29   29 31   26 34   29 31 
 

Nordea 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   
Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

64 52   67 49   61 55   61 55 
 

Handelsbanken 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

64 42   58 47   60 48   61 47 
 

Skandinaviska enskilda banken 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   
Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

38 20   33 25   34 24   26 32 
 

Totalt 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   
Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

197 143   187 153   181 159   177 163 
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Bilaga 4: Säljrekommendationer för banker 
 

 

SEB 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   
Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

8 4   8 4   7 5   8 4 
 

Swedbank 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   

Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

6 0   5 1   3 3   4 2 
 

Handelsbanken 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   
Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

30 21   34 17   35 18   34 17 
 

Nordea 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   
Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

20 4   17 7   17 7   15 9 
 

Totalt 

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 30   
Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss   Träff Miss 

64 29   64 29   62 33   61 32 
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Bilaga 5: Telefonintervju 
  

Fredrik Lindberg 

Redaktör, Privata Affärer 

2012-12-13 

 

1. Vilken position har Du? 

2. Hur fungerar Placeringsguiden? 

3. Hur arbetar journalisterna som publicerar aktierekommendationerna? 

4. Vilka är de avgörande faktorerna i val av vilka bolag som ska publiceras? 

5. Vad är det som bidrar till att vissa bolag har fler aktierekommendationer än andra publicerade 

på Placeringsguiden? 

 


