
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommendera mera? 
- En studie om svenska aktierekommendationer 
 

 

 

 

Författare:  Andreas Sturesson 

 Tommy Björinge 

 

Handledare:  Tomas Sjögren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2009 

Magisteruppsats, 15hp 



 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 
 

Att investera rätt är en fråga som bekymrat de flesta någon gång i livet. När, var och hur ska 

det investeraras för att skapa god avkastningen på det satsade kapitalet? Sedan 80-talet har 

svenskens placeringar och aktivitet på aktiemarknaden vuxit explosionsartat. 1980 hade 

svenskarna 27,3 miljarder kronor sparande i aktier vilket har ökat till 686 miljarder 2008, ett 

gott tecken på den ökade aktiviteten på aktiemarknaden.  

 

Utöver den privata finansiella rådgivning bankerna erbjuder kan den privata investeraren ta 

del av aktieanalyser och rekommendationer. Många av dessa når allmänheten genom bland 

annat tidningar och internet som köp- och säljrekommendationer av aktier. Syftet med denna 

studie är att få en uppfattning om aktierekommendationer publicerade i en svensk 

finanstidning har något värde för investerare och effekt på aktiemarknaden. Vi har genom 

nedanstående problemformulering genomfört en kvantitativ studie: 
 

Är det möjligt att skapa högre avkastning genom att följa aktierekommendationer, köp och 

sälj, jämfört med en passiv investeringsstrategi? Är köp- och säljrekommendationer 

kursdrivande? 

 

Vi har använt aktier på OMXS30 och rekommendationer publicerade i Dagens Industri. Med 

hjälp av teorier om effektiva marknader, random walk samt behavioural finance har vi utifrån 

studiens syfte analyserat dessa rekommendationer. 

 

Vi kom fram till att en aktiv och passiv investeringsstrategi inte skiljer sig signifikant. De 

genererar lika årlig avkastning men till olika risk. Vi fann att den aktiva investeraren 

exponeras för lägre risk och är därmed en bättre investering för den rationella investeraren. 

Att avkastningen inte skiljer sig mellan de båda strategierna anser vi härledas till att 

aktiemarknaden är effektiv och att aktiepriset speglas av all tillgänglig information. 

 

Huruvida kursdrivande köp- och säljrekommendationerna är påträffades inget signifikant 

samband. Den främsta anledningen härleds till att rekommendationerna inte når ut till de 

aktörer på marknaden som vid publicering har kapital nog att påverka en aktiekurs. I och med 

att rekommendationerna som publiceras i affärstidningar tidigare eventuellt exponerats för 

exklusivt betalande klienter kan aktiekursen anpassats vid detta skede. En övrig förklaring till 

studiens resultat kan härledas till det faktum att aktierna på OMXS30 är ”överanalyserade” 

och därmed effektivt prissatta. Rekommendationer av denna karaktär med allmänt känd 

information påverkar därför inte aktiekursen vid publicering. 
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1. Inledning 
 

Köp- och säljrekommendationer är en informationskälla för investerare på en växande 

aktiemarknad i Sverige. Det ges dagligen tips och rekommendationer från kvällstidningar 

såväl som seriösa investmentbanker och kvaliteten på dessa är varierande. Hur väl denna 

informationskälla står sig rent kvalitetsmässigt kommer diskuteras vidare och 

förhoppningsvis ge en ökad förståelse för ämnet. 

 

1.1 Ämnesval 

 
Intresset för aktiehandel grundades under gymnasietiden och genom studier i finansiering på 

C- och D-nivå har vårt intresse för de finansiella marknaderna stärkts. Genom all den 

information vi intar från affärstidningar och internet väcktes intresset att undersöka om vi 

skulle kunna öka vår avkastning genom att följa bankernas och affärstidningarnas köp- och 

säljrekommendationer. 

 

1.2 Bakgrund 

 
“Recently somebody said, "Hey, you lost weight," and I said, "Yeah, thirty-five pounds and 

three and a half billion dollars." So I'm quite a bit lighter and more flexible than I was.” 
 

- John Malone 2002.10.16
1
 

 

Att investera rätt är en fråga som bekymrat de flesta någon gång i livet. När, var och hur ska 

det investeraras för att skapa god avkastningen på det satsade kapitalet? Antalet svar är 

säkerligen lika många som antalet frågor och vilken strategi som är bäst är lika ambivalent 

som aktiemarknadens svängningar. 

Sedan 80-talet har svenskens 

placeringar och aktivitet på 

aktiemarknaden vuxit 

explosionsartat. Fig.1.2 visar 

omsättning och antal köp på 

stockholmsbörsen mellan 1998 till 

2008, båda variabler har haft en 

stor ökning under dessa tio år. 

Från att svenskar 1980 hade 27,3 

miljarder kronor sparande i aktier 

till 686 miljarder 2008 visar på 

den ökade aktivitet på 

aktiemarknaden, en stor ökning 

även om inflation borträknas
2
.  

 

I efterskalven av stora 

                                                
1 http://www.kenauletta.com/2002_10_16_johnmalone.html 
2 http://www.scb.se/Statistik/FM/FM0105/2008K04/Hush%C3%A5llens%20st%C3%A4llning%201980-

2008kv4.pdf 

Figur 1.2: Omsättning och antal köp 
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börsnedgångar och finansiella kriser har det skapats nya instrument och sparformer som 

bidragit till att vi har en väl utvecklad finansiell marknad. Somliga väljer att direkt spara i 

aktier medan andra sparar indirekt genom olika fondförvaltare. För en privat investerare kan 

det vara svårt att navigera i det breda spektrum av sparalternativ. Sedan pensionssystemet 

ändrades finns det möjlighet att själv vara aktiv i sitt pensionssparande. I Sverige äger ca 20% 

av svenskarna aktier
3
. Att hitta attraktiva aktier att investera i kan göras genom många olika 

metoder, både fundamentala och tekniska. Somliga förlitar sig på magkänslan och andra på 

avancerade matematiska teorier. 

 

Det är svårt att se en investerare som sparar för privat bruk agerar med enbart magkänsla på 

en volatil aktiemarknad. Det är inte heller troligt att majoriteten svenskar direkt använder sig 

av avancerade tidskrävande matematiska modeller till sina investeringsbeslut, även om de 

indirekt kan göra det genom att äga fonder.  

 

I takt med att de finansiella marknaderna vuxit har befolkningens behov av kunskap ökat. Nya 

banker sätter press på de stora bankerna, de slopar bankkontoren och kan istället erbjuda 

billiga produkter och tjänster. Storbankernas starkaste konkurrensmedel är den rådgivning de 

kan erbjuda genom direkt kontakt med kunden. Somliga banker har hamnat i blåsväder under 

tunga perioder på börsen och kunder är missnöjda med deras avkastning de erhållit genom att 

följa den givna rådgivningen. 2002 kom staten med en utredning som 2003 bidrog till en ny 

lag om finansiell rådgivning
4
. Lagen innebär bland annat högre kompetenskrav på rådgivare, 

dokumentering av rådgivning samt att det är möjligt för konsumenten att få skadestånd vid 

oaktsamhet
5
. 

 

De personer som har intresse och kunskap om de finnasiella marknaderna kan skaffa sig en 

uppfattning om aktiemarknaden på många andra sätt än den finansiella rådgivning som 

erbjuds från banker och finansinstitut. Det ökade intresset för börsen har gett utrymme för nya 

informationskanaler. Det har aldrig varit så lätt att finna information som idag genom media 

och i synnerhet internet. Genom allmänhetens tillgång till årsredovisningar, internetforum, 

finansiella tidningar och aktievärderingar är det möjligt att snabbt skaffa sig en uppfattning 

om aktiemarknaden och specifika aktier.  

 

Utöver den privata finansiella rådgivning bankerna erbjuder har de specifika avdelningar som 

arbetar med aktiehandel och värdering av aktier. Många av dessa värderingar når sedan 

allmänheten genom bland annat tidningar och internet som köp- och säljrekommendationer av 

aktier. Dessa rekommendationer berörs inte av den nya lagen om finansiell rådgivning och det 

är alltså upp till egen risk att följa dessa. 

 

  

                                                
3 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Sverige-behover-fler-aktieagare/ 
4 SOU 2002:41 
5 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 
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1.3 Problemdiskussion 

 

I takt med att aktiehandeln ökat har även informationsflödet ökat, mycket tack vare IT och 

Internet. Allt från kvällstidningar till större investmentbanker publicerar sina 

rekommendationer genom olika medier. Tidigare studier har visat ett starkt samband mellan 

rekommendationer och investerares beslut
6
. Även till den grad att en specifik aktieskurs 

påverkats med avvikande effekter efter rekommendationens publicering
7
. Betydelsen av köp 

och sälj rekommendationer har också visats påverka företags ‟earnings management
8
‟. 

Företaget ser kortsiktiga incitament att påverka dess intäkter för att kunna matcha eller ”slå” 

rekommendationen
9
. 

 

Till följd av ett ökat antal rekommendationer i media och intresse bland investerare har även 

kvaliteten och objektiviteten ifrågasatts. Den kostnadsfria information som en investerare har 

möjlighet att ta del av har kritiserats. Beroende på land har lagstadgande försökt säkra 

kvaliteten i informationsflödet men ofta utan framgång
10

. En stor amerikansk studie visade 

genom empiriskt stöd hur amerikanska ”oberoende” investmentbanker haussat aktier under IT 

bubblan mot belöning
11

. Historien slutade med rättegång, nya regleringar och en nota på 1.4 

miljarder dollar för de inblandade. 
 

Ökningen av rekommendationer i Sverige har visats genom en svensk studie som fokuserar på 

svenska tidningars aktietips. Studien visade att det, i de flesta fall, varit bättre att inte följa 

medias aktietips, utan istället investera i andra värdepapper med liknande risk.
12

 

 

En av de första att kritisera och ifrågasätta dessa rekommendationer var Cowles med sin 

studie ”Can stockmarket forecasters forecast?”. Cowles fann att analytikernas 

rekommendationer i de flesta fall inte lyckades skapa bättre avkastning än index, de gav i de 

flesta fall sämre avkastning än genomsnittsaktien.
13

 

 

Kent Womack fann däremot i sin studie starka signaler på ett samband mellan aktiekurser och 

rekommendationer. Kurserna påverkades av rekommendationer och inte bara kortsiktigt utan  

även månader efter en rekommendation. Womack fann även att nya säljrekommendationer 

var mer förutsägbara än nya köprekommendationer på grund av kostnader och risker för den 

som rekommenderar. En säljrekommendation skulle kunna påverka en analytikers relation 

med investmentbanker och brist på framtida information från företag på grund av negativa 

rekommedationer.
14

 

 

Utifrån de rekommendatiner och analyser som finns tillgängliga för allmänheten, är det 

intressant att se om dessa har något värde för investerare. Om analytiker kan förustpå 

marknaden med hjälp av historiska data och framtida förväntningar, är det då möjligt att öka 

avkastningen genom att följa dessa rekommendationer? Somliga talar för att detta är möjligt 

                                                
6 Balboa mfl. (2008) sid. 406  
7 Barber (2001) sid. 532  
8 Earnings management = strategi av ledningen för att kontrollera ett företags redovisade intäkter  
9 Abarbanell & Lehavy (2003) sid.27-28 
10 Balboa mfl. (2008) sid.405-406 
11 Agrawal & Chen (2008) sid.530-531 
12 Lidén & Rossander. (2006), Lönsamma aktietips?, Ekerlids förlag, Falun 
13 Cowles (1933) s. 323-324 
14 Womack (1996) s. 164 
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medan andra motsäger sig detta. Utifrån denna diskussion har teorier inom portföljval och 

aktievärdering vuxit fram och en av dessa är teorin om effektiva marknader. 

 

Den effektiva marknadshypotesen är en genomarbetad teoribildning som vid tro på en effektiv 

marknad menar att analytiker arbetar med samma information som i sin tur redan påverkat 

aktiernas pris
15

. Kenneth Fischer, amerikansk finansman och utsedd till USA:s mest träffsäkra 

analytiker, uttrycker sig följande
16

: 

 

"You can't make excess returns based on the information that everybody else has,"
17

 

 

1.4 Problemformulering 

 

Utifrån ovan presenterade problembakgrund vill vi undersöka om aktierekommendationer, 

publicerade och tillgängliga för allmänheten, har något värde för en svensk privat investerare. 

Detta mynnar ut i följande frågeställning: 

 

- Är det möjligt att skapa högre avkastning genom att följa aktierekommendationer 

jämfört med en passiv investeringsstrategi? 

- Är köp- och säljrekommendationer kursdrivande? 

1.5 Syfte 

 

Studien har som syfte att skapa en uppfattning om aktierekommendationer publicerade i en 

svensk affärstidning har något värde för investerare och effekt på aktiemarknaden. 

1.6 Avgränsningar 

 

Denna studie ämnar behandla svenska privata investerare som följer allmänhetens tillgång till 

köp och säljrekommendationer. Vi har därför valt rekommendationer från de största och mest 

kända banker, tidningar och andra finansinstitut, som publicerats i finanstidningen Dagens 

industri. De aktier vi valt att följa är de aktier som var de mest omsatta på OMXS30 den 31 

mars 2009. Dessa aktier har många rekommendationer samt att handeln i dessa är omfattande, 

därmed antar vi att många svenska privatpersoner handlar med dessa. (se tabell 4.4.1 

”Utvalda aktier & rekommendationer”) 

  

                                                
15 Rutter & Phillips (2003) 
16 Ibid 
17 Ibid 
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2. Utgångspunkter 
 

Kapitlet behandlar hur uppsatsen är uppbyggd och varför den har följande utformning. Vi 

kommer därför att redogöra vår syn på vetenskap och den metod som grundlägger uppsatsens 

ramverk. 

2.1 Förförståelse 

 

Tommy Björinge, är född i Stockholm men sedan ett par år tillbaka flyttat till Umeå. Tommy 

är 24 år gammal och läser för tillfället civilekonomprogrammet på handelshögskolan vid 

Umeå universitet. Genom personligt intresse för finansiering, valde han att inrikta sin 

utbildning mot det. Detta har även medfört att Tommy är extraanställd hos Nordea, en av 

nordens största banker.  

 

Andreas Sturesson, är född och uppvuxen i Umeå. Andreas är 24 år och läser 

civilekonomprogrammet på handelshögskolan vid Umeå universitet. Utöver studierna arbetar 

Andreas hos en bolagskonsult som inriktar sig på bolagsbildningar och likvidationer av små 

och medelstora bolag. Intresset för finansiering har under en lång tid funnits vilket medfört att 

han valt att inrikta sin civilekonomutbildning mot just det. 

 

Båda författarna har liknande teoretiska bakgrunder. Under åtta terminer har de studerat 

samma program och besitter därför ungefär samma kunskapsnivå inom finansiering.  

Finansieringsinriktningen på C-nivå bestod av två kurser, financial markets and institutions 

(7,5 ects poäng) och financial planning (7,5 ects poäng). Dessa kurser har bidragit med 

grundläggande information om marknader, samhällsekonomiska institutioner, investeringar 

och finansiell planering. På D-nivå har den finansiella förståelsen utvecklats genom studier i; 

Corporate finance (7,5 ects poäng), Investments (7,5 ects), Advanced financial statement 

analysis (7,5 ects) och Cash and Risk management (7,5 ects). Kurserna har gett en ökad 

förståelse i allt från företagets finansieringsverksamhet till avancerade riskhanteringsteorier. 

Den akademiskt grundade förförståelse som främst bidragit till uppsatsen är från investment 

kursen och den del som behandlade den effektiva marknadshypotesen. Även kursen Cash and 

Risk Management, har fört diskussioner som vi haft användning av i skapandet av den här 

uppsatsen. 

 

Utöver den akademiskt grundade förförståelsen har båda författarna erfarenhet från privat 

handel med aktier. Intresset för aktiehandeln har ofta lett till frågor kring 

investeringsstrategier, medias inbladning och analytikernas rekommendationer. 

 

2.2 Angreppssätt 

 

Studien behandlar hur lönsamma köp och sälj rekommendationer är som investeringsstrategi. 

Detta kommer att genomföras med uträkningar från den data vi samlar in. Utgångspunkten till 

det resultat som senare presenteras finner vi i den teoretiska referensram som uppsatsen 

baseras på. Resultatet är med andra ord en härledning från teori till empiri där studien testar 

hypoteser från teoretiska antaganden. Hypotestesterna har därför som avsikt att bidra med ny 

kunskap inom ämnet. Det angreppssätt som den här studien anpassar är deduktivt. Det 
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deduktiva angreppssättet menar att resultatet härleds från teoretiska antaganden som i sin tur 

testas genom empiriska undersökningar
18

. 

 

Figur 2.2.1: Deduktiva processen
19 

2.3 Kunskapssyn 

 

I studien kommer hypotesprövningar att genomföras. Vi har som avsikt att dessa testas så 

objektivt som möjligt, utan värderingar från oss författare. På så vis kommer uppsatsens 

resultat bli värderingsfritt, objektivt utan antaganden som kan i frågåsättas. Denna 

kunskapssyn kan förklaras genom positivismen, kunskapssynen som just förespråkar 

objektivitet och värderingsfrihet
20

. Det har däremot varit svårt att genomföra en undersökning 

som varit helt utan antaganden från oss författare. Utan antaganden i urvalsprocessen hade 

mängden data blivit för stor för studiens begränsade resurser. Även om dessa antaganden 

delvis baseras på värderingar har vi försökt anpassa dem så objektivt som möjligt. 

Utgångspunkten är fortfarande data samlat från köp och säljrekommendationernas 

aktiekurser. Siffror som är objektiva och vidare baserar de tester som kommer att genomföras. 

 

2.4 Val av teorier 

 

För att förklara aktiers kursförändringar och utveckling av köp- och säljrekommendationer 

söker vi svar i teorier som behandlat den effektiva marknadshypotesen, behavioural finance, 

random walk samt tidigare forskning inom området. Målet är att från en bredare teoretisk bild 

allt eftersom hitta förklaringar och svar i mer utvecklade teoretiska avgreningar. Det finns 

många olika tolkningar och perspektiv av den effektiva marknadshypotesen. Uppsatsen har i 

teorikapitlet inlett med grunderna från upphovsmannen Maurice Kendall för att senare 

fördjupa den teoretiska förståelsen i mer anpassningsbara tolkningar, såsom Grossman, 

Sanford mfl. Studien har även fått influenser från Alfred Nobel pristagaren Stiglitz och hans 

                                                
18 Bryman & Bell s.23 
19 Ibid 
20 Ibid s.26 

1. Teori 

 

 

2. Hypoteser 

 

 

3. Datainsamling 

 

 

4. Resultat 

 

 

5. Hypoteserna Bekräftas 

 

 

6. Teorin Revideras 
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teorier kring informations asymmetri. Teorin ansåg vi var lämplig eftersom olika aktörer på 

aktiemarknaden kan bemötas med olika kvalitativ information, ett antagande som bestrider 

hur effektiv en aktiemarknad är. En annan tolkning av aktiekursers utveckling sökte vi i 

Behavioural finance. Influenserna inom denna teoretiska bild fann vi hos Thaler och Barberis, 

två inflytelserika forskare inom området och väl anpassningsbara för denna studie. 

 

Insamlingen av ovanstående källor har skett genom databaserna; EBSCO Business Source 

Premier och Econlit. Sökorden har varit; Effecient market hypothesis, behavioural finance, 

random walk, information asymmetri, Stock/share/analyst recommendation. De källor vi 

erhållit har valts med kraven att de är akademiska artiklar samt till den mån möjligt 

ursprungskällor. Utöver detta har studien även använt sig av de inflytelserika författningarna 

av Bodie Zvi mfl; Investments samt Bryman och Bell, Företags ekonomiska 

Forskningsmetoder. Erik Lidén (forskare) och Olle Rossander (journalist) har bidragit med en 

inhemsk studie som den här uppsatsen tagit del av. Lönsamma aktietips? är namnet och den är 

klassad som den största undersökningen av affärstidningars aktietips i Sverige. 

 

2.5 Källkritik 

 

När källorna samlades in till den teoretiska referensramen gjordes detta med tanke på Thuréns 

kriterier för källor; äkthet, tidssamband och tendensfrihet21. För att undvika att källan är vinklad 

eller förvrängd har vi strävat efter användning av ursprungsupplagor samt de som blivit citerade 

och granskade. Detta har inte alltid varit möjligt men med vetskap om Thuréns kriterier har vi 

kritiskt granskat den information som vi anammat. Det har även varit en övervägning då äldre mer 

förlegade källor jämförts med nyare moderna men inte lika citerade och granskade källor. Thurén 

menar även att mer detaljerad information kräver nyare mer moderna källor22. En övrig aspekt 

som vi tillgodosett är att inte förlita oss på en källa. Detta i syfte med att gynna tendensfriheten. 

Vid användande av flera källor kan vi erhålla ett kritiskt perspektiv till de källor som motsäger 

varandra och därmed bli mer förstående och tendensfria. 

 

En övrig faktor som spelat roll är källans ursprung. Eftersom uppsatsen behandlar den svenska 

aktiemarknaden har vi som mål att använda oss av tidigare forskning som behandlat Sverige eller 

länder som kan liknas med Sverige. Att helt lyckas med det har varit svårt men med detta i 

baktanke har vi bedrivit studien med ett kritiskt förhållningssätt. 

 

2.6 Val av metod 

 

I en deduktiv forskningsprocess ska teorier forma hypoteser, som i sin tur prövas genom 

datainsamling och slutligen resulterar i en slutsats. Processen är inte lika enkelspårig som den 

kan framställas men en bra metod för att uppfylla dess övergripande syfte är genom den 

kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden representerar den enkla form av 

generalisering som den här studien kommer att anpassa. Att mäta hela aktiemarknaden är en 

tidskrävande process som vi kan undvika genom metodens generaliseringsmöjligheter. 

 

Vi vill genom studien förklara, revidera och upplysa läsarna om aktierekommendationernas 

effekt för investerare. En kvalitativ metod hade snarare fokuserat på varför investerare eller 

                                                
21 Thurén (2005) s.13 
22 Ibid s.30 
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analytiker beter sig som de gör.  I den här studien är fokus mer riktat mot varför 

rekommendationernas kvalitet är som mätningen visar. Med andra ord är det en förklarande 

studie med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen och behavioural finance. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel redogör för det teoretiska ramverk vi använder oss av i denna studie. Först 

presenterar vi relevant teori för att avsluta med bidrag från tidigare forskning.  

 

Att tolka aktiviteten på aktiemarknaden och investerares handlingar kan beskrivas genom två 

teoribildningar.  

- Effektiva marknadshypotesen har utgångspunkt i aktiernas fundamentala värden. 

- Behavioural finance utgår från psykologin och försöker förklara investerarnas 

beteende. 

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

 

Hur information behandlas och påverkar aktiepriserna är ett ämne som kan diskuteras inom 

finansiering. Det har sedan lång tid tillbaka beskrivits genom den så kallade effektiva 

marknadshypotesen (vidare EMH) som behandlar informationens påverkan på en akties 

kursutveckling. 

 

Under 50-talet gjordes omfattande undersökningar om aktieprisers beteende. Målet var att 

hitta mönster i aktiekursernas utveckling och därigenom kunna förutspå framtida utfall
23

. 

Hade det varit möjligt skulle den som använde sig av teorin haft möjlighet att skapa en hög 

avkastning. Maurice Kendall var en av dem som undersökte detta och upptäckte att 

prisnivåerna följde ett helt slumpartat mönster
24

. 

 

Kendall insåg att en aktie med prognostiserad framtida avkastningen skulle vid publicering bli 

attraktiv för investerare. På grund av prognosen skulle efterfrågan därför skjuta aktiekursen 

till höjden redan idag och därigenom motbevisa det framtida utfallet (eftersom det redan skett 

omedelbart). Kendalls slutsats är att all information som används till prognoser redan har 

påverkat aktiens pris.
25

  

 

Om det enligt EMH är möjligt att förutspå aktieprisernas utveckling kan marknaden ses som 

ineffektiv. Det är ett bevis på att marknadens deltagare inte handlar på lika villkor och 

därigenom bidrar med möjligheten att förutspå marknaden med information som andra 

saknar.
26

 Detta informationsövertag visar på att informationsasymmetri existerar vilket 

innehavaren kan utnyttja till sin fördel genom att ta en bättre position
27

. En vanlig uppdelning 

av marknaders effektivitet är genom en tredelad klassificering av tillgänglig information; svag 

form, semistark form och stark form.  

 

Den svaga formen tyder på att en akties pris reflekteras av information från historisk 

tradingdata och prismönster. Informationen som påverkar priserna är lättillgänglig och 

kostnadsfri. En köpsignal skulle förlora värde eftersom den är allmänt känd och därigenom 

redan ha påverkat kursen.
28

 

                                                
23 Bodie mfl (2008) s.357 
24 Ibid 
25 Ibid s.358 
26 Ibid  
27 Stiglitz (2000) 
28 Bodie mfl (2008) s.361 



10 

 

 

Den semistarka formen reflekterar en akties pris, utöver tidigare nämnd information, även av 

intäktsprognoser, redovisningsstandarder, patent, ledningens kvalitet osv. Informationen 

kräver med andra ord mer insikt och kunskap om företagets verksamhet och bransch.
29

  

 

Den starka formen skall innefatta all relevant information om företaget, även inkluderat 

information känd av företagets ledning. Den här formen ses som extrem och medföra att den 

enda möjliga intäktskälla skulle ske genom förbjuden insiderinformation som ännu inte 

publicerats.
30

  

 

I linje med olika former av effektiva marknader anser Grossman och Stiglitz att graden av 

effektivitet skiljer sig mellan olika marknader. Mindre uppmärksammade aktier av analytiker 

kan därför anses som mindre effektivt prissatta.
31

 

 

Det finns däremot tvetydigheter med hypotesen. Analytiker, investerare och andra aktörer i 

branschen lägger fortfarande ner tid och resurser på att samla och analysera information om 

aktiemarkanden. Det kan därför innebära att de ser incitament av arbetsbördan och att de 

faktiskt har möjligheten av att veta något som andra kan ha missat. Finansmannen Kenneth 

Fisher, förespråkare av effektiva marknadshypotesen, menar att nyckeln är information som 

ingen annan känner till
32

. Fisher menar vidare att en lönsam investerare måste prognostisera 

de som prognostiserar, att ständigt ligga steget före med unik information.
33

 

 

Sanford mfl hör till de som tror att en effektiv marknad inte existerar, om så vore fallet skulle 

det inte finnas möjligheter till arbitragevinster. Om en investerare aldrig finner några 

arbitragemöjligheter när de lagt ned mycket tid och resurser på att finna dessa, skulle dessa 

investerare aldrig existera.
34

 Sanford delar upp investerare i två grupper, de som är 

informerade och de som inte är informerade. De informerade investerarna är de som betalar 

för information medan de som inte är informerade inte betalar, de använder sig av tillgänglig 

gratis information.
 35

 

 

Det enda sättet de informerade kan få bättre avkastning är om de kan använda sin information 

till att ta en bättre position än de icke informerade investerarna. Vid det tillfälle då priserna 

reflekterar all tillgänglig information kommer den informerade investeraren sluta betala för 

sin information. Eftersom investeraren då kan prestera lika bra som den icke informerade 

investeraren, som inte betalar för information. Sanford menar att ett tillfälle då ingen 

tillgänglig information tros existera inte är någon marknadsjämvikt eftersom investerare då tar 

priset för givet. Investerare ser då möjligheter till arbitrage genom att söka efter information 

som kan ge ett övertag och därmed öka avkastningen.
36

 

 

Sanford kom fram till att när informationen är billig eller precis existerar jämvikt på 

marknaden men dessa marknader är troligtvis få eftersom investerare då generellt har samma 

tro om marknaden.
37

 

                                                
29 Bodie mfl (2008) sid. 361 
30 Ibid 
31 Ibid s.360 
32 Rutter & Phillips (2003) 
33 Ibid 
34 Sanford mfl (1982) s.393 
35 Ibid s.404 
36 Ibid 
37 Ibid 
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3.2 Random walk 

 

Enligt EMH består marknaden av många rationella, vinstmaximerande investerare som 

försöker förutspå aktieutvecklingen. Priserna på denna marknad kommer att reflekteras av all 

tillgänglig information, tidigare händelser samt händelser som är förväntade att hända i 

framtiden, därmed antas en aktie vara värderad till sitt verkliga värde. Enligt Eugene Fama, 

erkänd forskare inom EMH, kan en akties verkliga värde aldrig vara exakt prissatt eftersom 

det alltid kommer finnas oenighet mellan investerarna vad som är det verkliga värdet. Detta 

leder därför till skillnader i aktuella priset och det verkliga värdet
38

.  

 

På en effektiv marknad kommer ny information omedelbart påverka det aktuella aktiepriset så 

det är på samma nivå som det verkliga värdet. Eftersom viss osäkerhet råder om ny 

information har omdelbara justeringar av priset två effekter enligt Fama. För det första 

kommer priserna att överreagera på förändringar i verkligt värde lika ofta som de kommer 

underreagera. För det andra kommer totala förändringen av det aktuella värdet sacka efter i 

justeringen till verkligt värde. Vissa gånger påverkas priset på en aktie innan en verklig 

händelse inträffar och vissa gånger sker förändringen i efterhand. Det innebär att den 

omedelbara förändringen av aktiepriser som sker på en effektiv marknad inte har något 

samband med varandra, prisförändringar i individuella aktier är oberoende av andra. En 

marknad där prisförändringar är oberoende av varandra definieras enligt Fama som en 

”random walk market”.
39

 

 

Teorin om random walk kan lättast förklaras som att priset på en aktie inte har någon 

koppling till det förflutna, det går inte att använda tidigare kursutveckling för att förutspå 

framtiden. En akties framtida kursutveckling är inte möjlig förutspå mer än vad ett slumpartad 

mönster skulle ge. Detta skulle innebära att om aktiepriset är helt slumpartat och oberoende 

existerar inget problem med tajmingen av köp och sälj av en aktie.
40

 En strategi att köpa och 

behålla aktien, passiv strategi, skulle fungera lika bra som en avancerad aktiv strategi. 

 

 
Figur 3.2.1: Random walk 

 

I figur 3.2.1 förklaras hypotesen random walk genom att vid tidpunkten t utkommer ny 

information, sannolikheten att den stiger eller sjunker är 50% beroende på positiv eller 

                                                
38 Fama (1995) s.76 
39 Ibid 
40 Bodie mfl. (2008) s.361-362 
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negativ information. Vid tidpunkt t+1 utkommer ytterligare information som kan påverka 

aktiepriset men det är även här 50% chans att kursen stiger eller sjunker. Detta medför att det 

blir svårt att förutspå några reaktioner utifrån rekommendationer. 

 

3.3 Passiv investeringsstrategi 

 

När vi investerar i aktier kan vi välja att vara aktiva på marknaden genom att köpa och sälja 

aktierna då vi tror att dessa är över- eller undervärderade på grund av olika faktorer. Mindre 

insatta och många småsparare kan istället välja att ha en passiv strategi. Strategin innebär att 

investeraren håller aktien en längre tid utan att varken köpa eller sälja under 

ägandeperioden(även kallat buy & hold strategi). 

 

En som argumenterar för en passiv sparstrategi är Burton. Han anser det som en förnuftig 

strategi eftersom marknaden är effektiv i att förändras till ny information. Vid ny information 

är priset redan justerat på aktien utan fördröjning. Burton förespråkar att effektiva marknader 

existerar, marknaderna är så effektiva att inga arbitragemöjligheter existerar och en passiv 

strategi är därför den mest gynnsamma.
41

  

 

I Burtons studie jämförde han indexfonder, passiv strategi, med mutual funds som agerar efter 

en aktiv strategi, han fann att i de flesta fall gav indexfonderna bättre avkastning än de 

aktiva
42

. Enligt Burton finn det inga direkta bevis för att investeringsstrategier grundade på 

olika värderingsmodeller ger en avkastning som är bättre än en buy & hold strategi.
43

 En 

passiv strategi är alltså den bästa strategin enligt Burton, även om ineffektiva marknader kan 

existera.  

 
Figur 3.3.1: Passiv VS aktiv sparstrategi 

 

I figur 3.3.1 visar Burtons att de flesta investerare med aktiv strategi får en avkastning under 

genomsnittet när han räknat bort alla merkostnader en aktiv strategi medför i form av till 

exempel courtage och administrativa kostnader. Genomsnittskostnaden för en aktiv strategi 

räknade Burton som 1,2 procentenheter, vilket visar att de flesta aktiva når en avkastning 

under genomsnittet tio procent.
44

 

 

Många av de studier som behandlar effektiva marknader fokuserar på perioden, närmsta 

dagarna, efter datumet då ny information publicerats. Dessa förespråkare antar att påverkan på 

aktiepriser är kortlivat och är därför bäst att mäta dagarna efter att ny information kommit ut. 

                                                
41 Burton (2003) s.1-2 
42 Ibid s.4-5 
43 Ibid s.1-2 
44 Ibid s.2-3 
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Det finns opponenter till denna teori som menar att aktiepriser anpassar sig långsamt till ny 

information. För att mäta marknadens ineffektivitet krävs därför observationer under en 

längre tidshorizont.
45

 

 

För att sammanfatta EMH så gör den två antaganden. För det första visar den att priserna på 

aktiemarknaden reflekterar all tillgänglig information. För det andra antar EMH att de båda 

strategierna genererar lika avkastning. Det är därför svårt som aktiv investerare att nå en 

avkastning högre än de passiva investerarna som följer ett index.
46

 Det innebär att ingen 

investerarstrategi genererar högre avkastning till en given risk
47

. 

 

Traditionella teorier, bland annat EMH, antar att investerare agerar rationellt i två meningar. 

För det första ändrar investerare direkt sitt beteende efter att de mottagit ny information och 

för det andra ska dessa beslut vara godtagbara och konsekventa för att nå nytta. Det innebär 

att att en investerare, i sitt beslutsfattande, strävar att nå personlig nytta samtidigt som de gör 

en sannolikhetsbedömning på utfallet. Till exempel sannolikheten att en aktiekurs går upp 

eller ner.
48

 Då aktiviteten och rörelsen på aktiemarknaden kan vara svår att förstå krävs det att 

förstå sig på aktörerna på marknaden. Utifrån detta kom en ny skola fram som kallas för 

behavioral finance. 

 

3.4 Behavioral finance 

 
De senaste åren har nya studier inom ämnet finansiella marknader framkommit som 

diskuterar behavioral finance (i fortsättningen BF). Dessa menar att den tidigare forskning och 

litteratur inom ämnet missat att undersöka en viktig faktor, nämligen hur korrekta priserna på 

aktier verkligen är.
49

 Traditionella finansiella teorier antar, för det mesta, att investerare agerar 

rationellt medan BF- anhängare antar att de inte gör det. De menar att det vissa gånger kan 

vara bättre att använda värderingsmodeller där man antar att investerare inte är helt rationella. 

Detta på grund av att investerare kan missuppfatta ny information vilket i sin tur bidrar till 

missledande aktiepriser.
 50

 

 

Nicholas Barberis och Richard Thaler diskuterar i sin studie att BF består av två 

huvudmoment; begränsat arbitrage och psykologi. Enligt EMH är priserna på 

aktiemarknaden fundamentala, priset är det rätta eftersom investerare handlar rationellt. Inom 

BF argumenteras istället att aktiepriserna påverkas av irrationella investerare och skiljer sig 

därför från sitt fundamentala värde. De som argumenterar för EMH insisterar på att rationella 

investerare anpassar sig och agerar snabbt så att aktien åter hamnar i sitt fundamentala värde. 

Denna felprissättning kommer alltså rationella investerare snabbt uppfatta som en 

arbitragemöjlighet.
51

 

 

Barberis och Thaler menar att även om aktien avviker från sitt fundamentala värde innebär det 

inte en ”riskfri” avkastning. Den aktie som skiljer sig från sitt fundamentala värde kan lika 

gärna vara en icke attraktiv investering eftersom investerare placerar kapital i de mest lovande 

                                                
45 Fama (1998) s.284 
46 Bodie mfl (2008) s.395 
47 Thaler & Barbiers (2003) s.1054 
48 Ibid s.1053 
49 Bodie mfl (2008) s.395 
50 Thaler & Barberis (2003) s.1053 
51 Ibid s.1055-1056 
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och attraktiva aktierna.
52

 Barberis och Thaler menar att de strategier som finns för att justera 

de felprissatta aktierna kan vara både kostsam och riskfylld, vilket bidrar till att de fortsätter 

vara felprissatta
53

. De risker och kostnader som detta innebär är bland annat fundamentala 

risker som innebär att även om aktien anses felvärderad till ett lågt värde kan det komma 

negativ information som påverkar kursen negativt ytterligare. Kostnader är bland annat 

courtage, köp-/säljspread som kan göra det mindre attraktivt att investera i en aktie men även 

blankning anses som en kostnad eftersom det ofta är en del i arbitragehandel.
54

 Det är 

kostnader som gör det mindre attraktivt att hålla en kort position(blankning) istället för en 

lång. Detta är vad de menar med begränsat arbitrage, om det vore obegränsat skulle en 

felvärderingar inte existera under längre perioder utan omedelbart försvinna.
55

 

 

Den andra delen av BF som är psykologi innebär hur investerare formar sina förväntningar 

och tro om aktiemarknaden. Det handlar om att investerare har hög tillförlitlighet till sina 

bedömningar, är optimistiska och önsketänkare men även konservativa. Detta är viktiga 

faktorer att ta i beaktning när vi tolkar hur investerares preferenser påverkar aktiepriser och 

investeringsstrategier.
56

 

 

De rationella investerarna anses vara de som söker efter arbitragemöjligheter. De är för det 

mesta de professionella portföljförvaltarna och dessa investerar och förvaltar inte sitt eget 

kapital, det är en skillnad mellan investerare och kapital.
57

 Kapitalet kommer från 

privatpersoner och banker med begränsad kunskap om olika marknader och investeras av 

professionella portföljförvaltare som är specialiserade på branscher och marknader för att 

finna arbitragemöjligheter.
58

 

 

3.5 Tidigare forskning 

3.5.1 Kurspåverkan genom rekommendationer 

 

Tidigare studier har visat på att rekommendationer från exempelvis banker har en 

kurspåverkande effekt. Tidigare studier har visat att det är möjligt att få abnormal avkastning i 

samband med publiceringen av en rekommendation, de som studerat detta anser det därför 

klokt att följa dessa rekommendationer.
59

 

 

Barber och Loeffler har undersökt detta och intresserade sig för vad som verkligen driver 

priserna. De kom fram till två faktorer, prispressarhypotesen och informationshypotesen. 

Prispressarhypotesen innebär att en rekommendation skapar en tillfällig efterfrågan i aktien 

och därmed pressar priset uppåt. Informationshypotesen innebär att analytikernas 

rekommendationer bidrar till ny information om en aktie. Informationen leder till en 

permanent omvärdering av aktiens pris som i sin tur kan leda till en uppgång i aktiepriset.
60

 

Barber och Loeffler kunde finna att publicerade rekommendationer i Wall Street Journal gav i 

                                                
52 Thaler & Barberis (2003) s.1055-1056 
53 Ibid s.1056 
54 Ibid 
55 Ibid s.1059 
56 Ibid s.1067 
57 Ibid s.1057 
58 Shleifer & Vishny (1995) s.2 
59 Barber & Loeffler (1993) s.273 
60 Ibid s. 274 
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genomsnitt fyra procents avkastning två dagar efter publikationen. De fann även att hälften av 

denna uppgång gick ner igen 25 dagar efter publikationen.
61

 

 

Rekommendationer ges ut vid två tillfällen, första gången till en exklusiv skara investerare 

och andra gången publiceras de i exempelvis en tidning. Rekommendationer som publiceras i 

tidningar räknas därmed som andrahandsinformation, vilket når en bredare grupp av 

marknadsaktörer.
62

 Schlumpf mfl. Undersökte detta fenomen ytterligare och deras studie var 

den första att undersöka både prisreaktionen vid första utgivelsen av en rekommendation men 

även vid andra utgivelsen. De undersökte rekommendationerna som publicerades i Schweiz 

största finansiella dagstidning och som tidigare utgivits till en mindre skara intressenter innan 

tidningspublicerandet.
63

 

 

Schlumpf mfl. fann möjlighet till överavkastning vid båda tillfällena. De fann ett samband 

mellan en säljrekommendation och negativ avkastning vid båda publiceringarna. De fann 

även att avkastningen var mycket högre vid första publiceringen av rekommendationen än när 

en rekommendation publiceras i en tidning.
64

 I jämförelse med andra amerikanska studier var 

dock överavkastningen lägre än dessa. Troligtvis beror det på en mindre skara läsare och 

därmed en lägre köpkraft än den amerikanska investerare.
65

 

 

Schlumpf mfl drog slutsatsen att köprekommendationer där ny information tillkommer 

påverkar priset direkt vid första publiceringen till bankkunder och intressenter. När samma 

information publiceras i en dagstidning och når allmänheten några dagar senare sker inga 

större permanenta prisförändringar. Då det finns investerare som följer de profesionella 

analytikernas rekommendationer kommer dessa skapa ett köptryck. Detta höjer tillfälligt 

kursen på aktien, även om samma information redan publicerats några dagar tidigare. De fann 

även att kursförändringen var högre på smallcap- och midcapaktier på grund av att en mindre 

köpkraft kan påverka priset mer än de stora largecapaktierna.
66

 

 

Lidén och Rossander har gjort den mest omfattande undersökningen om svenska tidningars 

aktieråd. De har inte undersökt analytikers råd utan det är finanstidningarnas journalisters råd 

som utvärderats under perioden 1996-2000. Lidén och Rossander fann att publicerade köpråd 

för stora företag, högre marknadsvärde än 1,44 miljarder kronor, var dåliga. En av 

förklaringarna anser de vara att dessa aktier är överanalyserade och att den mesta 

informationen om dessa bolag redan är känd av allmänheten. Det innebär att en effektiv 

marknad existerar och möjligheten att ge lönsamma råd blir därför begränsad.
67

  

3.5.2 Overshooting 

 

Tidigare studier som behandlat effektiva marknader anser att avkastning mätt under längre 

perioder visar på att det finns ineffektiva marknader, eftersom aktier över- eller underreagerar 

på information. Fama har diskuterar i sin studie att effektiva marknader inte går att förkasta 

                                                
61 Barber & Loeffler (1993) s. 276 
62 Schlumpf mfl. (2008) s. 964 
63 Ibid 
64 Ibid s.970-971 
65 Ibid s.968 
66 Ibid s.986-987 
67 Lidén & Rossander (2006) s.102-103 
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eftersom över- och underreaktioner är lika frekventa som om avvikelserna sprids 

slumpmässigt
68

 

 

Hur marknaden reagerar efter olika händelser är en fråga som är vanligt förekommande i 

finansiell litteratur. Ett fenomen som är aktuellt för den här studiens undersökning är den så 

kallade overshooting mekanismen. Idén om overshooting härstammar från Rudiger 

Dornbusch artikel „Expectations and Exchange Rate Dynamics‟ i Journal of Political 

Economy, 1976
69

. Kortfattat förklarat, menade han att marknaden överreagerade vid 

förändringar i länders monetära bas. Denna teori har senare spridits till aktiemarknaden där 

empiriska resultat visat att aktiekurser överreagerar vid olika händelser. Det finns därför en 

tendens att aktiekursen vid en köpsignal stiger för att senare sjunka till en motsvarande nivå 

motsvarande köpsignalens innebörd. Vise versa har visats gälla för säljsignaler och nyheter 

om kriser.
70

 

  

                                                
68 Fama (1998) s.284 
69 Folpmers (2008) s.2

 

70 Ibid 
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4. Praktisk metod 
 

Målet med detta kapitel är att öka läsarnas förståelse för studien och öka dess 

vetenskaplighet. I kapitlet redovisas det tillvägagångssätt vi använt, redovisning av relevanta 

uträkningar samt  den data som bearbetats.  

 

Studien har som avsikt att se hur väl köp- och säljrekommendationer presterar i jämförelse 

med en passiv investeringsstrategi. Detta görs genom att jämföra strategiernas utveckling av 

en fiktiv portfölj med ett initialt värde på 1 SEK. Den använda investeringsperioden är mellan 

2002-02-01 – 2009-03-31(varierar beroende på aktie). 

 

4.1 Vad är en rekommendation? 

 

En aktierekommendation innebär att en person får ett konkret råd att köpa eller sälja en viss 

aktie. De vanligaste råden är; köp, sälj, avvakta, öka, minska, behåll, höjd/sänkt riktkurs och 

neutral. Tillsammans med rekommendationen förekommer vanligtvis en förklaring till 

indikationen, som till exempel:  

 

”UBS sänker till sälj (2009-02-23) 

UBS sänker rekommendationen för SSAB till sälj, från tidigare neutral. Riktkursen sänks till 

50 kronor från tidigare 65 kronor.
71

” 

 

”Dresdner höjer till köp (2009-01-19) 

Dresdner Bank höjer rekommendationen för Swedish Match från tidigare öka till köp. Banken 

tror att fjärde kvartalets lönsamhet inom snus kommer att hållas tillbaka av höga 

marknadsföringskostnader, men att vinst per aktie kommer att få stöd av lägre skatt och 

fördelaktiga valutakurser. Valutakursen framhålls som en stor positiv faktor under 2009 och 

Dersdner pekar även på att den föreslagna tobaksskatten i USA ser ut att vara bättre för 

bolaget än vad banken tidigare räknat med.
72

” 

 

En rekommendation kan ge oss en ny riktkurs om potentiellt framtida värde samt även 

innehålla en sammanfattande analys. I denna uppsats kommer vi att fokusera på att endast 

följa köp och säljrekommendationer eftersom vi vill simulera en aktiv investerare, vi utesluter 

alltså de övriga rekommendationerna. 

 

4.2 Passiv investeringsstrategi 

 

Den passiva investeringsstrategin inleds med en investering á 1 SEK vid samma tidpunkt som 

första köprekommendationen publiceras för den specifika aktien. Investeringen består därefter 

investerat till dess att den sista säljrekommendationen publiceras. Investeringen är helt orörd 

under perioden och investeraren ignorerar samtliga köp- och säljrekommendationer som 

publiceras där emellan. 

 

                                                
71 http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=Analysis&SWId=683280&SWDate=&SWFileName= 

   &SWSubType= 
72 http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=Analysis&SWId=683308&SWDate=&SWFileName= 

   &SWSubType= 

http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=Analysis&SWId=683280&SWDate=&SWFileName
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=Analysis&SWId=683308&SWDate=&SWFileName
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 Passiv strategi 

   

 

 

 

 

 

4.2.1 Aktiv strategi - Följa köp/sälj rekommendationer 

 

Denna investeringsstrategi inleds med en investering á 1 SEK när första 

köprekommendationen publiceras för den specifika aktien. Investeringen hålls därefter till 

dess nästkommande säljrekommendation publiceras då investeraren väljer att sälja aktien. 

Utfallet av detta investeras sedan vid nästa köprekommendation som publiceras. Under 

investeringsperioden upprepas metoden och utfallet fastställs därför genom aktieförsäljningen 

vid den sista säljrekommendationen. Vi har valt att utesluta en ränta på kapitalet då det inte är 

investerat i en aktie, det vilande kapitalet, mellan en sälj- och köprekommendation. Detta har 

vi främst valt därför att perioderna mellan rekommendationer varierar och räntan på 

aktiedepåer varierar beroende på period och storlek på kapital. 

 

Följa köp/sälj rekommendationer 

 

4.3 Uppfylla syftet 

 

Utfallet av att följa köp/sälj rekommendationer i jämförelse med passivt investerande är 

huvudfokus i studien. För att vidare genomföra en undersökning behöver vi relevant data för 

studien. Det medför ett insamlande av köp/sälj rekommendationer från ett flertal år tillbaka 

samt aktuella aktiekurser vid dessa rekommendationer. En noggrann redogörelse för de 

moment som påverkar studien anser vi öka läsarnas förståelse samt studiens vetenskaplighet. 
 

I studien har vi valt att inrikta oss på svenska investerare på grund av intresset för den svenska 

aktiemarknaden och dess aktörer. Det har därigenom varit lättare att erhålla data från svenska 

medier. Sveriges största finanstidning är, både till tidningsnummer och webbsajt, Dagens 

Industri
73

. Det var därför en bra informationskanal för oss att hämta data ifrån i tro om att den 

når ut till flest investerare i landet. Generaliseringen kan ses som hårt dragen men vid 

övervägande av övriga alternativ ser vi fortfarande Dagens Industri som det bästa alternativet. 

Motiveringen till valet är främst baserat på; antal läsare och lättillgänglighet av information, 

såsom access och låg kostnad. Utfallet av studien kan påverkas beroende på vilken källa vi 

valt att använda oss av. Eftersom vi ville undersöka de rekommendationer som når ut till 

allmänheten är därför Dagens Industri den bästa informationskanal i Sverige att undersöka. 

                                                
73 www.di.se 
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4.4 Urval 

 

I Sverige finns de 29* aktier med störst omsättning placerade i indexet OMXS30
74

. Detta 

index revideras två gånger per år och innebär att de är de mest handlade och därigenom även 

får mycket uppmärksamhet i media. Uppmärksamhet i media och handeln med dessa aktier 

gör företagen intressanta för studien och därigenom en bra lista att undersöka. Av de 29 

företagen är både Atlas Copcos A och B aktier listade, varpå vi eliminerade A-aktien, och 

därigenom undersöker vi 28 aktier på OMXS30. 

 

När aktuella aktier var valda började urvalet av köp/sälj rekommendationer och dess 

ursprungskällor. I Dagens Industris databas finns alla rekommendationer sedan år 2002. Vi 

antog att en svensk investerare föredrog en rekommendation från en erkänd, eventuellt 

inhemsk, analytiker varpå rekommendationer från mindre kända banker(främst utländska) och 

tidningar sorterades bort. Tabell 4.4 sammanfattar samtliga analytiker som behandlats. 

 
1 JP Morgan 14 Veckans Affärer 

2 Citigroup Investment R 15 Börsveckan 

3 Handelsbanken Capital 16 Dresdner Kleinwort 

4 UBS 17 Affärsvärlden 

5 Credit Suisse 18 ABN Amro 

6 Goldman, Sachs & Co 19 Lehman Brothers 

7 Deutsche Bank 20 SEB Enskilda 

8 Jyske Bank 21 Finanstidningen 

9 Handelsbanken Capital 22 Danske Markets Equitie 

10 Merrill Lynch 23 Privata Affärer 

11 S&P Equity Research 24 Swedbank Markets 

12 Morgan Stanley 25 West LB 

13 Kaupthing Bank   

Tabell 4.4: Urval av analytiker 

 

4.5 Tidsperiod 

 

Databasen i Dagens industri innehåller data från 2002 till nutid(senast börshandlande dag). 

Tidsperioden ansåg vi vara lämplig med tanke på att den innefattar olika marknadslägen, både 

uppgång och nedgång. Rekommendationernas kvalitet kan se annorlunda ut beroende på 

marknadsläget och genom att täcka en konjunkturcykel kan vi därför tillgodose det i studien. 

Perioden 2002-2009 är även aktuell med tanke på att rekommendationernas kvalitet kan ha 

förändrats över tiden. Med dessa antaganden behandlar studien sju år av rekommendationer 

vilket ger oss en tillräckligt lång period med data för att testa angivna hypoteser. 

 

                                                
*Anledningen till att det endast är 29 aktier är att Vostok Gas lämnat listan. 
74 www.nasdaqomxnordic.com/ 
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Index OMXS30 2002-2009 

 

4.6 Bearbetning av data 

 

Efter studiens urval, inleddes hanteringen och bearbetningen av data. Det första steget var att 

eliminera samtliga ”avvakta” rekommendationer. Den typen av rekommendation påverkar 

inte utfallet eftersom den enbart indikerar på två olika scenarion, (i) föregås av köp, behåller 

aktien i väntan på sälj (ii) föregås av sälj, inte köper aktien i väntan på köp. När detta var 

avklarat bearbetades även köp- och säljrekommendationer som följer varandra. En serie med 

köp (sälj) följt av köp (sälj) anses som ovidkommande i studien med tanke på antagandet att 

investeraren redan köpt, (sålt) aktien vid första rekommendationen. 

 

När samtliga rekommendationer behandlats, sammanlänkades de med rekommendationens 

aktuella aktiekurs. De skapade då en fullständig lista med köp och sälj rekommendationer för 

varje företag från perioden 2002 till 2009. 

 

 

Nr. Aktie 

Börsvärde 

MSEK
75

 

Antal Köp & sälj 

rekommendationer 

1 ABB Ltd. 59960,7 46 st 

2 Alfa Laval 32955,9 12 st 

3 Assa Abloy B 33481,5 56 st 

4 AstraZeneca 75351,1 108 st 

5 Atlas Copco B 91913,6 38 st 

6 Boliden 15932 16 st 

7 Electrolux B 25099,8 52 st 

8 Eniro 1663,3 16 st 

9 Ericsson B 256786,4 98 st 

10 H&M B 278879,6 64 st 

11 Investor B 91485,6 4 st 

12 Lundin Petrolium 16849,3 4 st 

13 Nokia 42767,3€ 122 st 

14 Nordea Bank 238182,9 40 st 

15 Sandvik 69694,4 38 st 

16 SCA B 49534 26 st 

17 Scania B 67400 24 st 

18 SEB A 75862,1 40 st 

19 Securitas B 24185,2 68 st 

20 Skanska B 32786,6 20 st 

21 SKF B 40184,7 38 st 

22 SSAB B 27858,4 16 st 

                                                
75 www.avanza.se (Börsvärde= Antal aktier * aktuell aktiekurs) 

http://www.avanza.se/
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23 Handelsbanken A 89935,5 32 st 

24 Swedbank A 33860 16 st 

25 Swedish Match 30600 36 st 

26 Tele2 B 35309,3 50 st 

27 Telia Sonera 172882,6 36 st 

28 Volvo B 114934,7 56 st 

Tabell 4.6: Utvalda aktier med antal rekommendationer 

 

4.7 Uträkningar 

 

För den passiva investeringsstrategin beräknades den procentuella kursförändringen från det 

tillfälle första köprekommendationen publicerades (P0) till och med sista 

säljrekommendationen (P1). Den fiktiva portföljen á 1 SEK multipliceras med periodens 

procentuella förändring för att erhålla utfallet av den passiva investeringsstrategin.  

 

(P0 – P1) = Procentuell förändring 
     P0 

    
   

Den aktiva strategin, följa köp/sälj rekommendationer, beräknas med den procentuella 

förändringen mellan varje köp och sälj som i sin tur multipliceras med portföljens värde, vid 

P0 värd 1 SEK. Uträkningen upprepas för varje period mellan en köp- och 

säljrekommendation och därigenom resulterar i portföljens värde vid investeringsperiodens 

slut. 

 

Portföljens värde x (1 + procentuella förändringen) 
 

Aktiernas rekommendationsperioder varierar under perioden 2002-2009, därför kalkylerades 

aktiernas årliga avkastning för att få skapa en mer rättvisande bild när dessa jämförs. 

 

Årsavkastning = (1+r)^(d/365) 
 

r=årsavkastning 

d=antal dagar investerat 

 

Slutligen kalkylerades differensen mellan aktiv och passiv investeringsstrategi vilket krävs för 

att se om någon strategi presterar bättre än den andra. Detta utgör sedan 

stickprovsmedelvärdet i teststatistikan. 

 

4.8 Kursdrivande rekommendationer 

 

För att undersöka hur aktierekommendationer påverkar aktiekurser vill vi se vad som händer 

med priset dagarna efter en rekommendation. Om det går att skapa en högre avkastning 

genom att följa rekommendationer bör kurserna rimligtvis stiga efter köprekommendation och 

sjunka efter en säljrekommendation. 

 

För att undersöka detta valde vi att jämföra dagen då rekommendationen publicerades med en 

dag efter rekommendationen samt sju dagar efter rekommendationen. Vi valde att jämföra 
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med dagen efter för att se om rekommendationen kom med ny information som bidrog till en 

rörelse i priset. Är det en påverkan på priset vill vi även undersöka om den är tillfällig och går 

tillbaka eller rör sig mot rekommendationsdagens kurs. Därför valde vi även att undersöka 

vad som hänt efter sju dagar. Exempelvis om en köprekommendation dag 0 påverkar priset 

positivt dag 1. Är denna förändring, dag 1, en överreaktion från marknaden som resulterar i 

att aktiekursen, efter sju dagar, rört sig tillbaka mot den kurs som var dag 0. En tillfällig 

uppgång, överreaktion, på en rekommendation är det fenomen som kallas för overshooting. 

 

Ett alternativt sätt att mäta kursdrivande rekommendationer är att använda 

genomsnittsavkastningen för aktierna under perioden. Vid övervägande av tillvägagångssätt 

fann vi det mer intressant att jämföra med kursen då rekommendationen publicerades 

eftersom det ger en bättre bild av hur stor avkastning det är möjligt att få efter en dag. 

4.9 Kritik 

 

För att studien ska vara genomförbar krävs antaganden. Antaganden som i sin tur påverkar 

studiens utfall. Uträkningarna i helhet är grundläggande matematik och lämpar sig väl för att 

uppfylla studiens syfte. Det är däremot variablerna som baserar den procentuella förändringen 

som bör beaktas. Som tidigare beskrivits har den mängd data som insamlats senare bearbetats 

för att passa studiens syfte bättre. Vid denna process var vi tvungna att selektivt välja bort 

rekommendationer från mindre erkända analytiker. Ett val som generaliserar investerares tro 

om att följa erkända, större, inhemska analytiker. 

 

Ett till antagande som bör beaktas är ifall en investerare följer samtliga rekommendationer 

som publiceras. Det finns säkerligen skillnader i investerarens preferenser som tyder på att det 

varierar från person till person. Resultatet kan därför förändras beroende på hur pricksäker 

investeraren är men såsom syftet antyder är det analytikernas förmåga som står i fokus. 

Studien kommer vidare inte behandla analytikerna individuellt. Det kommer därför att råda ett 

frågetecken om deras kvalitet kan variera emellan. Ett intressant perspektiv för vidare 

undersökning men i den här studien är analytikernas prestationer sammanslagna. Valet 

baseras på hur väl investeraren lyckas förvalta sin portfölj genom att följa analytikers 

rekommendationer. Publiceras en säljrekommendation anses investeraren sälja, oberoende på 

vem som rekommenderat (av dem som är utvalda i studien). Detta medför därför att 

analytikernas individuella prestationer inte är intressanta för den här studien. Som källa till 

studiens data valdes Dagens Industri. Valet av en annan informationskanal kan resultera i ett 

annat utfall. 

 

I den passiva investeringsstrategin tillkommer endast två transaktioner, en köptransaktion vid 

P0 och en säljtransaktion vid P1. Jämförande investeringsstrategi, följa köp/sälj 

rekommendationer, resulterar i ett flertal transaktioner (mellan 4 – 122 st). Varje transaktion 

gjord med en aktiedepå leder i sin tur till ett courtage. En prisjämförelse i Sverige visar att 

avgifterna ligger mellan 9 SEK – 99 SEK (minimicourtage) och 0,0 % – 0,15 % (courtage)
76

. 

Som beräkningarna visar medräknas inte courtaget. Vi valde att undvika utgiften eftersom den 

skulle påverka jämförelsen med en slumpmässig variabel. Courtagets storlek förändras både 

genom investeringens storlek såväl som aktiedepå och att kartlägga dessa fann vi inte 

nödvändigt för att uppfylla studiens syfte. Jämförelsen blir därmed mer exakt utan courtage 

eftersom den beräknar den procentuella skillnaden på lika villkor. Det är däremot viktigt att 

beakta avgifternas storleksökning desto mer transaktioner investeraren väljer att göra. 

                                                
76 http://www.compricer.se/ 
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En investerare som följer köp/sälj rekommendationer kommer enligt studien ha sin insats 

vilande mellan varje sälj till köp period. När den sålt aktien kommer pengarna vila fram till 

dess en ny köprekommendation publiceras. Under perioden finns således argument att den 

rationella investeraren placerar sin insats i ett riskfritt instrument för att erhålla ytterligare 

avkastningen.  Studien kommer inte att tillgodose den här synen och istället låta pengarna 

vara kvar på aktiedepån under investeringsperioden. Vi anser att den korta perioden mellan 

varje sälj- till köprekommendation är för varierande och i vissa fall mycket kort (1 dag) vilket 

gör detta antagande omöjligt på grund av likviditetsproblem. Att vidare sätta ett urval när 

investeraren väljer att investera i riskfria instrument blir därför en subjektiv uppfattning som 

vi valt att eliminera. Variabeln kan dock påverka en investerares avkastning genom denna 

strategi och bör därför beaktas. 
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5. Statistisk metod 

 

5.1 Teststatistika 

 

För att testa hypoteserna använder vi oss av one-sample t-tests. Vi har valt att använda oss av 

denna metod för att se om skillnaden mellan den aktiva (följa köp/sälj rekommendationer) 

strategin skiljer sig från den passiva (buy-and-hold) strategin. Skillnaden kommer därigenom 

att återspeglas som en differens där den aktiva strategins utfall subtraherats med den passiva 

strategins utfall. En signifikant differens mellan strategierna kommer således visas genom ett 

tal skilt från 0.
77

 Samma teststatistika används när vi prövar huruvida kursdrivande köp- och 

säljrekommendationerna är (+1 dag och +7 dagar efter rekommendationens publicering) 

           _ 
t = X – 0 
      S/ √n 

 _ 

X =  Medelvärde för stickprovet(Differensen mellan aktiv och passiv) 

S =  Standardavvikelse för stickprovet 

n =  Antal observationer 

 

5.2 Signifikansnivå 

 

I en statistisk hypotesprövning förkastas antingen H0 eller H1. Beroende på testets utfall 

kommer en av hypoteserna beviljas och den andra därmed förkastas. Generellt sett finns det 

två eventuella fel vid en hypotesprövning: Typ I fel; förkasta en sann H0. Typ II fel: 

Acceptera en falsk H0. Hanteringen av ovanstående fel görs genom att sätta ut en 

signifikansnivå. Nivån presenterar sannolikheten av att göra ett typ I fel när H0 är sann
78

. Vid 

hypotestest är det därför upphovstagarnas ansvar att bestämma en lämplig signifikansnivå för 

testet. Vanliga signifikansnivåer som används i samhällsvetenskapliga studier är 0,01 och 

0,05. Är kostnaden av att göra ett typ I fel hög bör en låg signifikansnivå väljas och vice 

versa.
79

 Utifrån ovan förda resonemang anser vi det lämpligt att använda 0,05 som 

signifikansnivå för denna studie. 

 

5.3 Hypotesernas utformning 

 

Utifrån studiens problemformulering, ” Är det möjligt att skapa högre avkastning genom att 

följa aktierekommendationer, köp och sälj, jämfört med en passiv investeringsstrategi?”, 

utformades följande hypotes: 

 

H0  X=0 Sparstrategierna skiljer sig inte, aktiv och passiv strategi genererar lika årlig 

avkastning. 

 

                                                
77 Anderson mfl.(2007) s.310 
78 Ibid s.293-294 
79 Ibid s.294 
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HA X≠0 Aktiv strategi skiljer sig från passiv strategi. Möjligheten finns att skapa högre 

årlig avkastning med aktiv strategi. 

 

Utifrån ” Är köp- och säljrekommendationer kursdrivande?” utformades följande hypotes 

angående köprekommendationer: 

 

H0  X=0 Den genomsnittliga kursförändringen + 1 dag efter köprekommendationens 

publicering skiljer sig inte signifikant från 0. 

 

HA X≠0 Den genomsnittliga kursförändringen + 1 dag efter köprekommendationens 

publicering skiljer sig signifikant från 0. 

 

Med hänsyn till overshooting utformades även följande hypotes: 

 

H0  X=0 Den genomsnittliga kursförändringen + 7 dagar efter köprekommendationens 

publicering skiljer sig inte signifikant från 0. 

 

HA X≠0 Den genomsnittliga kursförändringen + 7 dagar efter köprekommendationens 

publicering skiljer sig signifikant från 0. 

 

Utifrån ” Är köp- och säljrekommendationer kursdrivande?” utformades följande hypotes 

angående säljrekommendationer: 

 

H0  X=0 Den genomsnittliga kursförändringen + 1 dag efter säljrekommendationens 

publicering skiljer sig inte signifikant från 0. 

 

HA X≠0 Den genomsnittliga kursförändringen + 1 dag efter säljrekommendationens 

publicering skiljer sig signifikant från 0. 

 

Med hänsyn till overshooting utformades även följande hypotes: 

 

H0 X=0 Den genomsnittliga kursförändringen + 7 dagar efter säljrekommendationens 

publicering skiljer sig inte signifikant från 0 

 

HA X≠0 Den genomsnittliga kursförändringen + 7 dagar efter köprekommendationens 

publicering skiljer sig signifikant från 0. 

 

5.4 Sanningskriterier 

5.4.1 Reliabilitet 

 

Studien har som avsikt att vara reliabel. Med detta menas att den ska va överensstämmande, 

pålitlig och följdriktig
80

. I den här studien har vi som författare kritiskt granskat den data vi 

bearbetat. Exempel på det är att vi noggrant kontrollerat de aktiekurser som sammanlänkats 

till varje köp- och säljrekommendation. Vi har utöver det tagit stickprov på 

rekommendationer och kontrollerat dessa. För att minimera risken av att den mänskliga 

faktorn spelat ett spratt med våra uträkningar har vi använt oss av MS Excel och MINITAB. 

                                                
80 Bryman & Bell (2005) s.94 
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Genom programvaran har uträkningarna gjorts med hjälp av funktioner och därigenom 

minimerat risken att göra fel med uträkningarna. Som extra kontroll har vi även granskat 

funktionerna manuellt. En övrig metod som vi använt oss av är att granskning av så kallade 

outliers. Efter de statistiska undersökningar som genomförts har avvikande observationer 

granskats i syfte om att öka studiens reliabilitet. 

 

5.5 Validitet 

 

Det är viktigt att de mått som behandlas verkligen mäter begreppet i fråga. Är detta fallet 

anses studien ha en hög validitet.
81

  

 

I den här studien ska kursförändringar mätas. Det är därför enkelt att anta kursernas värde vid 

rekommendationerna som valid data. En frågeställning som är viktig att diskutera är huruvida 

tidsperiodens längd är bäst lämpad för den här studien. Olika längd på tidsperioden kan 

påverka hypotestesten och därmed resultatet i slutändan. Vi ansåg att en lång tidsperiod på sju 

år kommer att ge oss tillräckligt med rekommendationskurser för att besvara studiens 

huvudsyfte. Som tidigare nämnt innefattar tidsperioden olika marknadslägen vilka kan vid 

individuell bedömning påverka resultatet. För att kontrollera huruvida kursdrivande köp- och 

säljrekommendationer är valde vi att använda oss av t+1 och t+7. Anledningen till detta är att 

vid stora kursskillnader se om overshooting mekanismen påverkat eventuella 

kursförändringar. Till följd av att vi tagit hänsyn till detta kan vi öka resultatets och studiens 

validitet. 

 

5.6 Generaliserbarhet 

 

I en kvantitativ undersökning som denna finns det ett intresse om att generalisera resultatet 

utöver det utvalda stickprovet
82

. En viktig faktor som avgör förmågan att generalisera 

resultatet är hur representativt urvalet är.
83

 Den här studien behandlar aktiekurser och 

analytikers rekommendationer. Innan undersökningen inleddes var vi tvungna att dra 

avgränsningar för att minska antalet data och göra studien genomförbar. Vid dessa 

avgränsningar minskades möjligheten att generalisera resultatet till ”mindre” analytiker och 

mindre aktiebolag. Studien behandlar även främst svenska aktiebolag och svensk media. 

Huruvida svenska aktiemarknaden skiljer sig vid köp- och säljrekommendationer till övriga 

delar av världen är svår att fastslå utan vidare undersökning. Som teorikapitlet avser finns det 

skillnader i rekommendationers kurspåverkan mellan länder såsom USA och Schweiz. Denna 

storleksskillnad kan även gälla Sverige och bör därför beaktas. 

  

                                                
81 Bryman & Bell (2005) s.95 
82 Ibid s.100 
83 Ibid 
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6. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från genomförda statistiska test som slutligen 

analyseras. Vi kommer genom denna analys besvara studiens problemformulering. 

 

6.1 Redovisning av resultat 

6.1.1 Genererar aktiv strategi mer än passiv strategi? 

 

För att besvara vår frågeställning undersökte vi om en aktiv strategi skulle generera högre 

avkastning än en passiv strategi. Om detta vore möjligt är skillnaden mellan aktiv och passiv 

strategi positiv (aktiv-passiv=positiv). Utifrån årsavkastningen för de 28 aktierna testade vi 

detta genom att ta differensen mellan dem för att se om de skiljde sig från noll, med följande 

resultat: 

 

Variable  N Mean StDev 
SE 

Mean 95% CI T P 

Diff. Aktiv-
passiv 28 0,0024 0,0566 0,0107 (-0,0196; 0,0243) 0,22 0,827 

Tabell 6.1 Differens mellan aktiv och passiv strategi. 

 

Vi fann att medelvärdet av differensen var 0.24 procent, vilket innebär en marginellt högre 

avkastning för den aktiva strategin. Med ett P-värde på 0,827 kan vi med 82,7 procents 

sannolikhet säga att vi kommer att finna ett värde som är noll vid upprepning av testet. Denna 

hypotes, att strategierna inte skiljer sig åt, kan vi inte förkasta eftersom p>0,05. Vi kan även 

med 95 procents sannolikhet säga att medelvärdet är mellan -0,0196 och 0,0243. Det finns 

alltså ingen statistisk signifikant skillnad att en aktiv strategi skulle generera mer avkastning 

än en passiv strategi. 

 

6.1.2 Är köp/säljrekommendationer kursdrivande? 

 

För att vidare analysera och besvara studiens syfte testade vi huruvida kursdrivande 

rekommendationerna är. Ett test som bottnar i den effektiva marknadshypotesen och avser 

rekommendationernas effekt på kort sikt. Detta genomfördes med hjälp av kursförändringar 

en dag efter rekommendationens publicering samt sju dagar efter rekommendationens 

publicering. Observationen sju dagar efter testades till följd av fenomenet ”overshooting” då 

marknaden kan överdriva sina reaktioner och påverka kursen onaturligt. Följande resulterade 

därför i fyra olika hypotestest innefattande 586 köprekommendationer och 586 

säljrekommendationer. Med andra ord samma rekommendationer som användes i föregående 

del. 

 
Hypotes 1 – Köprekommendationer 1 dag efter publicering 

 

H0:  X=0 

HA: X≠0 

 
Variable    N     Mean    StDev  SE Mean         95% CI           T      P 
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Köp 1 dag  586  0,00030  0,02546  0,00105  (-0,00176; 0,00237)  0,29  0,774 

 

 

Stickprovet består av 586 köprekommendationer och vi vill se om det är sannolikt att 

genomsnittliga kursförändringen från dessa observationer skiljer sig från noll efter en dag.  

Detta symboliserar ifall genomsnittliga kursförändringen efter en dag är högre än noll och 

därigenom ger en indikation på att köprekommendationer är kursdrivande. Förändringen är 

omräknad i procent. Som tabellen förtäljer gav stickprovet ett medelvärde på 0,003. Till följd 

av det valda 95 % konfidensintervallet förkastas H0 vid ett p-värde lägre eller lika med 0,05. 

Detta resulterar i att H0 accepteras (0,774>0,05). 

 

Hypotes 2 – Köprekommendation 7 dagar efter publicering 

 

H0:  X=0 

HA: X≠0 

 
Variable    N     Mean    StDev  SE Mean        95% CI           T      P 

Köp 7 dag. 586  0,00596  0,05886  0,00243  (0,00118; 0,01073)  2,45  0,015 

 

Testet består av samma observationer som ovanstående men med aktiekursen sju dagar efter 

köprekommendationens publicering. Den tid som skiljer dessa hypotestest avser fenomenet 

”over-shooting”. Stickprovet gav ett medelvärde lika med 0,00596, ett högre genomsnitt än 

föregående test. Till följd av det valda 95 % konfidensintervall förkastas H0 vid ett p-värde 

lägre eller lika med 0,05. Detta resulterar i att H0 förkastas (0,015<0,05). 

 

Hypotes 3 – Säljrekommendation 1 dag efter publicering 

 
H0:  X=0 

HA: X≠0 

 
Variable    N     Mean    StDev  SE Mean         95% CI           T      P 

Sälj 1 dag 586  0,00184  0,02562  0,00106  (-0,00024; 0,00392)  1,74  0,083 

 
Stickprovet består av 586 säljrekommendationer och vi vill se om det är sannolikt att 

genomsnittliga kursförändringen från dessa säljrekommendationer skiljer sig från noll efter en 

dag. För säljrekommendationer skulle en negativ kursförändring efter rekommendationen 

symbolisera att dessa rekommendationer eventuellt är kursdrivande. Stickprovet i 

undersökningen visade ett positivt medelvärde på 0,00184. Till följd av det valda 95 % 

konfidensintervall förkastas H0 vid ett p-värde lägre eller lika med 0,05. Detta resulterar i att 

H0 accepteras (0,083>0,05). 

 
Hypotes 4 – Säljrekommendation 1 dag efter publicering 

 
H0:  X=0 

HA: X≠0 

 
Variable    N     Mean    StDev  SE Mean         95% CI           T      P 

Sälj 7 dag.586  0,00391  0,06366  0,00263  (-0,00126; 0,00907)  1,49  0,138 
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Testet består av samma observationer som ovanstående däremot med aktiekursen sju dagar 

efter säljrekommendationens publicering. Den tid som skiljer dessa hypotestest avser 

fenomenet ”overshooting”. Stickprovet gav ett medelvärde lika med 0,00391, ett högre 

medelvärde än föregående test. Till följd av det valda 95 % konfidensintervall förkastas H0 

vid ett p-värde lägre eller lika med 0,05. Detta resulterar i att H0 accepteras (0,138>0,05). 

 

 

Hypotestest N Medelvärde 

Förkasta 

H0: 

 

Köp + 1 dag 586 0,00030      Nej 

 

Köp + 7 dagar 586 0,00596       Ja 

 

Sälj + 1 dag 586 0,00182      Nej 

 

Sälj + 7 dagar 586 0,00391      Nej 

                  

Tabell 6.1.1: Hypotestest sammanfattning 

 

Som tidigare behandlat fann vi inget signifikant bevis på att det går att skapa en högre 

avkastning genom gratis köp- och säljrekommendationer publicerade i svensk media. Detta 

besvarar däremot inte huruvida, köp- och säljrekommendationer driver aktiekurser, en viktig 

frågeställning för just EMH. En aktiemarknad kan såsom EMH förklarar anta olika grad av 

effektivitet. Skulle det vara så att aktiemarknaden är ineffektiv finns möjligheten att förutspå 

aktiekursernas utveckling
84

, en förutsättning som krävs för att rekommendationerna ska ge 

framtida avkastning för de investerare som väljer att följa dessa. Skulle det däremot vara 

omvänt läge och marknaden anses som effektiv finns det inget incitament att följa 

rekommendationer eftersom informationen redan är inräknad i aktiens pris
85

.  

 

De fyra hypotestest som genomförts har som avsikt att redogöra den genomslagskraft gratis 

köp- och säljrekommendationer har på den svenska aktiemarknaden. Har dessa en påverkande 

effekt på kursen finns det indikationer på att marknaden inte är effektiv och att dessa 

rekommendationer kan vara lönsamma. 

Köprekommendationernas effekt 

Köprekommendationernas utfall gav varierande resultat, nedanstående graf visar dem 586 

köprekommendationernas variation kring 0,00% avkastning efter en dag. Finns det ett 

samband mellan köprekommendation och stigande kurs skulle dessa, till 

rekommendationernas fördel, legat med en majoritet på övre delen av grafen. Mer detaljerat 

visade hypotestestet att nollhypotesen (x=0) håller. Detta medför att det inte finns något som 

signalerar till att en köprekommendation skall driva kursen en dag efter dess publicering. Ett 

nederlag mot kortsiktiga investeringsstrategier och ett slag mot dem som följer 

köprekommendationer för att öka avkastningen i sin aktieportfölj. 

 

                                                
84 Bodie mfl. (2008) s.358 
85 Ibid (2008) s.360 
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Graf 6.1.1: Köprekommendationer + 1 dag 

 

Avsikten med att utvidga undersökningen till sju dagar efter rekommendationens publicering 

är som tidigare nämnt för att undvika fenomenet overshooting. Om rekommendationen haft 

effekt och tillfälligt påverkat aktiekursen positivt ansåg vi därför se, i enlighet med tidigare 

forskning, en minskning av effekterna på längre sikt (7 dagar senare). Utfallet visade det 

motsatta och från den obefintliga avvikelsen från noll (en dag efter publiceringen) ökade 

denna till en signifikant nivå tillräcklig för att förkasta nollhypotesen.  

Säljrekommendationernas effekt 

Vi ville undersöka ifall aktiekurserna i vårt stickprov faller efter en säljrekommendations 

publicering. Med samma argument som vid köprekommendationerna skulle detta ge en 

indikation på att dessa är kursdrivande och därigenom ge en negativ effekt på 

aktiemarknaden. Vid hypotestestet + 1 dag efter säljrekommendationens publicering erhöll vi 

ett medelvärde högre än det vi fick en dag efter köprekommendationen. Detta skulle därför 

medföra att ett barn i trotsåldern med ”tvärt om metoden” erhåller högre avkastning än den 

som följer samtliga köprekommendationer. Hypotestestet visade vidare att H0 accepterades 

och att stickprovsmedelvärdet signifikant inte skiljer sig från noll. 
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  Graf 6.1.2: Säljrekommendationer + 1 dag 

 

Det andra testet för säljrekommendationerna, + 7 dagar efter, visade sig ge ett högre 

medelvärde än det föregående(högre avkastning). Att detta ökade är avvikande från 

rekommendationens signal då analytikerna förmodligen förutspått att aktiekursen ska backa. 

Det senare hypotestestet är inte lika intressant i analysen eftersom det främst har som avsikt 

att kontrollera fenomenet overshooting och när det första (+ 1 dag) inte visade något samband 

fallerar även detta. 

 

6.2 Slutdiskussion 

 

Vi valde att ta med teorin om behavioural finance eftersom den förklarar varför marknaden 

beter som den gör. Även om studien inte har som syfte att undersöka investerarna på 

marknaden så ansåg vi det viktigt att beröra teorin för att förstå den psykologiska delen som 

kan påverka kursrörelser. En analys med tillhörande rekommendation, köp eller sälj, antyder 

att aktien är felvärderad och avviker från sitt fundamentala värde. Enligt Barberis och Thaler 

finns det inte några garantier om riskfri avkastning på grund av psykologiska aspekter. Den 

aktie som skiljer sig från sitt fundamentala värde kan lika gärna vara en icke attraktiv 

investering eftersom investerare placerar kapital i de mest lovande och attraktiva aktierna.
86

 

Det är viktigt att inse att det trots allt är individerna på marknaden som agerar och att de 

handlar individuellt. Det är givet att en aktierekommendation inte är tilltalande för alla. 

Privata investerare har olika preferenser då de väljer en aktie att investera i, något vi fann 

viktigt att beakta i denna studie. 

 

I vårt fall ser vi att det är en väldigt liten skillnad i avkastning mellan de två strategierna där 

aktiv genererar marginellt högre avkastning. I Burtons studie fann han att den aktiva strategin 

är mer kostsam vilket sänker avkastningen och i de flesta fall under den avkastning den 

passiva genererar
87

. Då vi inte räknat med courtage i våra beräkningar får vi ta detta i 

beaktning när vi säger att den aktiva ger någor högre avkastning. Burton tog en 

                                                
86 Thaler & Barberis (2003) s.1055-1056 
87 Burton (2003) s.2-3 
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genomsnittskostnad på 1,2 procentenheter för en aktiv fondplacerare
88

. I denna studie ämnar 

vi simulera en privatpersons aktiesparande och kan därmed räkna med en lägre kostnad. Den 

marginella avkastning den aktiva strategin ger är så pass liten att det finns risk att kostnaden 

raderar ut överavkastningen och kanske till och med ger en avkastning som är lägre än den 

passiva, vilket Burton kom fram till i sin studie. 

 

Kenneth Fischer, som vi nämnde i inledningen, talade om att det inte går att tjäna pengar 

baserad på den information alla andra känner till, det gäller att inneha sådan information ingen 

annan besitter. Sanford talar om att de som betalar för information aldrig skulle göra det om 

de inte hade nytta av den och kunde ta positioner som genererar mer avkastning än de som 

inte betalar för informationen. Det innebär att de rekommendationer vi använt oss av finns 

möjligheten att någon annan redan använt sig av dessa tidigare. De kan ha betalat för samma 

information i ett tidigare skede innan de når ut till allmänheten och kan därmed ta en mer 

gynnsam position. 

 

När köp- och säljrekommendationerna når allmänheten genom dagspressen är den allmänt 

känd vilket innebär att rekommendationen har förlorat sitt värde. Det är ett tecken på en svag 

form av marknadseffektivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2.1: Normalfördelning aktiv/passiv sparstrategi. 

 

I figur 6.2 ser vi normalfördelningen för de båda strategierna, vi ser att den aktive investeraren 

har en lägre standaravvikelse, risk. 

 

För att ytterligare undersöka hur priset på aktierna påverkas av rekommendationer ville vi se 

om de hade någon effekt dagarna efter en utgiven rekommendation. Detta för att undersöka 

om rekommendationerna har en kursdrivande effekt. När vi talar om effektiva marknader 

innebär det att aktiepriserna reflekteras av all tillgänglig information som finns just nu utan 

tidsfördröjning. När en köp- eller säljrekommendation når allmänheten bör därför priset inte 

ändras. 

 

                                                
88 Burton (2003) s.2-3 
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I en diskussion kring studiens resultat är det intressant att jämföra med vad tidigare forskning 

kommit fram till. Både Schlumpf och Barber kom fram till att inom två dagar efter en 

rekommendations publicering resulterade i en effekt på aktiekursen
89

. En köprekommendation 

gav en positiv avkastning och en säljrekommendation en negativ, vilket skiljer sig från vår 

studie. Tvärtemot det vi ansåg mest logiskt, så steg aktien mer efter en säljrekommendation än 

en köprekommendation. Burton och Kendall diskuterar i sina studier att priset redan är 

justerat för all tillgänglig information. Det finns inga arbitragemöjligheter på en effektiv 

marknad och en passiv strategi är därför mer gynnsam än en aktiv strategi. Den förklaring vi 

finner i vår studie är densamma, att en effektiv marknad existerar, avkastningens avvikande 

från noll var trots allt marginellt liten. Den prispressarypotes Barber och Loeffler talar om 

finner vi inget signifikant stöd för i vår studie. 

 

Att vi inte såg de abnormala avkastningar som tidigare studier påvisat anser vi har att göra 

med att aktörerna på den finansiella marknaden inte har samma köpkraft som i exempelvis 

USA. Den effekt Wall Street Journals rekommendationer har är inte riktigt rättvist att jämföra 

med de rekommendationer vi hittar i Dagens Industri. Wall Street Journal är världens största 

finanstidning och når hela världen och därmed mer kapital. Mer kapital leder till mer köpkraft 

som i sin tur lättare kan påverka aktiekurser. Detta är vad Schlumpf mfl även fann i sin studie, 

att de schweiziska publicerade rekommendationerna inte hade samma effekt på aktiekurserna 

som de amerikanska. 

 

En intressant aspekt är att utländska aktieägare är den enskilt största sektorn aktieägare i 

Sverige, de innehar 35,8% av den totala aktieförmögenheten
90

. Att dessa investerare skulle 

följa de rekommendationer publicerade i Dagens Industri är inte särskilt troligt. Det är möjligt 

att de utländska marknadsaktörerna når dessa rekommendationer tidigare än de svenska 

aktörerna eftersom många av dessa rekommendationer kommer från utländska banker. 

 

 
Figur 6.2.2: Aktieägandet I Sverige December 2008

91
 

 

                                                
89 Barber & Loeffler (1993), Schlumpf mfl. (2008) 
90 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262963.aspx 
91 Ibid 
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De som vi anser potentiella att följa rekommendationer, publicerade i Dagens Industri, är de 

investerare som representeras av den blå och grå linjen(Fig. 6.2.2). Hushållen innehar endast 

14,5% av den totala aktieförmögenheten i Sverige. Då dessa i huvudsak är de som läser 

Dagens Industri anser vi det vara en av faktorerna till att vi inte ser några stora rörelser i 

aktiepriserna efter publicerandet av en rekommendation. Deras kapital är troligtvis inte 

tillräckligt stort för att vara kurspåverkande. 

 

Vad vi inte vet är om dessa rekommendationer vi använt oss av utgivits tidigare, till betalande 

eller exklusiva kunder. Om så är fallet kan effekten när de släpptes första gången möjligtvis 

ha ett annat resultat och det kan vara lättare att finna samband med abnormal avkastning. Som 

vi nämnde ovan kan även utländska rekommendationer ha påverkat priset innan och att den 

effektiva marknaden redan justerat priset när de publiceras i Sverige. 

 

En till aspekt som kan spela in vilken, Fama diskuterat, är att somliga studier tyder på att 

aktiepriser anpassar sig långsamt till ny information. För att mäta marknadens ineffektivitet 

krävs därför observationer under en längre tidshorizont.
92

 Vår studie behandlar dagarna efter 

en publicering av rekommendation och skulle i enlighet med tidigare studier få ett annorlunda 

utfall om vi analyserat en längre tidsperiod. 

6.3 Outliers 
 

I studier där datamängder insamlas och analyseras kan extrema, avvikande observationer 

förekomma, dessa är kallade Outliers
93

. För att öka studiens vetenskaplighet och korrekthet 

ansåg vi det lämpligt att kontrollera ifall det finns några avvikande observationer som kan ha 

påverkat resultatet. Denna kontroll genomfördes med hjälp av MINITABs funktioner där 

samtliga variabler kontrollerades genom histogram och dotplot diagram. I detta moment 

upptäckte vi en observation som senare visade sig vara fel inmatad. Efter denna korrigerats 

ansåg vi att mängden data var standardfördelad och utöver slumpen inte bestod av andra 

påverkande fel. 

  

                                                
92 Fama (1998) 
93 Anderson mfl. (2007) sid. 83 
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7 Slutsats 
I det här avslutande kapitlet kommer vi att redogöra de viktigaste slutsatser som gjorts i syfte 

om att besvara uppsatsens övergripande frågeställning. 

 

7.1 Besvara studiens frågeställning och syfte 

 

Studiens frågeställning: 

 

- Är det möjligt att skapa högre avkastning genom att följa aktierekommendationer 

jämfört med en passiv investeringsstrategi? 

- Är köp- och säljrekommendationer kursdrivande? 

 

Studiens syfte: 

 

Syftet med denna studie är att få en uppfattning om aktierekommendationer publicerade i en 

svensk finanstidning har något värde för investerare och effekt på aktiemarknaden. 

 

7.2 Slutsats 

 

Då vi inte finner någon signifikant skillnad mellan aktiv och passiv investeringsstrategi anser 

vi att detta tyder på att en effektiv marknad existerar. I och med denna marknadsform ser vi 

det därför mycket svårt att erhålla högre avkastning på rekommendationer riktade till 

allmänheten. Den mest påverkande faktorn anser vi med stöd av EMH grundar sig i att 

rekommendationerna baseras på information som redan vid publikation påverkat priset. 

Studien har inte behandlat analytiker individuellt vilket skulle kunna påverkat resultatet 

annorlunda. Det finns därför ett fortsatt frågetecken om vissa analytiker ger bättre 

rekommendationer än andra. 

 

Då en individ ska välja investering är det inte enbart potentiell avkastning som avgör. Inom 

portföljvalsteori diskuteras frekvent risk i förhållande till avkastning, högre potentiell 

avkastning medför också högre risk. I vår studie har vi inte behandlat delen risk men då vi 

fann resultat som tyder på att den aktiva investeraren har en lägre standardavvikelse, risk, är 

det värt att nämna. I figur 6.2.1 ser vi normalfördelningen för de båda strategierna, då 

årsavkastningen inte skiljer sig åt signifikant kan investeringsstrategierna antas vara 

ekvivalenta. När investeringarna genererar lika avkastning är det viktigt att jämföra risken i de 

båda. Vi kunde inte förkasta hypotesen att den aktiva skulle generera högre avkastning än den 

passiva, dock fann vi att den aktiva har en lägre standardavvikelse. Vi anser därför att de 

rekommendationer vi analyserat har ett värde för investerare eftersom de genererar lika 

avkastning men med lägre risk. 

 

Huruvida kursdrivande köp- och säljrekommendationerna är påträffades inget signifikant 

samband. Den främsta anledningen härleds till att rekommendationerna inte når ut till de 

aktörer på marknaden som vid publicering har kapital nog att påverka en aktiekurs. I och med 

att rekommendationerna som publiceras i affärstidningar tidigare eventuellt exponerats för 

exklusivt betalande klienter kan aktiekursen anpassats vid detta skede. En övrig förklaring till 

studiens resultat kan härledas till det faktum att aktierna på OMXS30 är ”överanalyserade” 
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och därmed effektivt prissatta. Rekommendationer av denna karaktär med allmänt känd 

information påverkar därför inte aktiekursen vid publicering. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

 

Den här studien har nu utrett huruvida värt det är att följa köp- och säljrekommendationer som 

investeringsstrategi. Vi har även berört ifall rekommendationerna påverkar aktiekurser. Med 

det framställda resultat vi försett studien har vi insett att det finns övriga aspekter som är 

intressanta att analysera vidare. I den här studien har kostnadsfria rekommendationer 

behandlats och vid access till mer kostsamma rekommendationer från analytiker kan resultatet 

av dessa visa sig annorlunda. Även det facto att mer exklusiva rekommendationer är 

tillgängliga innan de allmänna, offentliga gör det intressant att testa kursutvecklingen mellan 

den exklusiva rekommendationen och den offentliga. En undersökning med hänsyn till denna 

aspekt skulle ge intressant information ifall det lönar sig att bekosta en rekommendation. 

Även sätta det i förhållande till det pris investeraren betalar. 
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